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Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Dato: 19.10.2018 kl. 8:30 

Møtet ble holdt: Park Hotell Sandefjord 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine Rørvik, Thomas Moser, Marit Gunda Gundersen 

Engeset, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Frode Evenstad, Kristin Saga, Vegard 

Nilsen, Tora Berg Hatlestad 

  

Møtende varamedlemmer:  

  

Forfall:   

  

Saksliste 

 

Informasjonsutveksling 

 

Rektor informerte om: 

 Tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for mikrosystemer, ref. 

styresak 38/18 (Delegert fullmakt for tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved 

Institutt for mikrosystemer). Et innstillingsutvalg, ledet av dekan Morten Chr. Melaaen, 

gjennomførte intervjuene av de fire interne søkerne til stillingen. Utvalget innstilte 

professor Einar Halvorsen som instituttleder. Halvorsen ble deretter tilsatt av rektor. 

 Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet – tilbakemelding, jf. også meldingssak. 

 USN er blitt et Fairtrade-universitet – det første i Norge! 

 Human Rights Education Review – USNs første vitenskapelige tidsskrift (open access). 

 SHOT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Et arbeid er satt i 
gang, sammen med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, for å følge opp de problemene 
som avdekkes i undersøkelsen. 

Styreleder ønsket en orientering fra rektors dialog med historiemiljøet på campus Bø. Rektor 
orienterte om at det vil bli lagt frem en egen sak for styret om USNs forvaltning av historie som 
fag i november. I tillegg vil det bli lagt frem følgende to saker i november som gjelder studiene 
ved USN; Gjennomgang av prinsipper for det videre studieporteføljearbeidet og Fastsettelse av 
studieporteføljen 2019-2020. 
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Direktør for infrastruktur informerte om: 

 USN Digital: Arbeidet med en digital integrert studentinformasjon. Digital strategi er 

under utarbeidelse, og skal behandles i styrets desembermøte. Ny kommunikasjons-

strategi er også under arbeid. Det er et mål å få til mest mulig målrettet student-

informasjon, og direktøren informerte om ulike aktuelle tiltak for å få dette til. 

 

Vedtakssaker 

39/18 18/00402-7 
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018 
4 

40/18 18/00930-17 Delårsregnskapsrapport 2. tertial 2018 4 

41/18 17/08048-4 Statsbudsjettet 2019 – orientering og foreløpig fordeling 4 

42/18 18/08663-1 Budsjettforslag 2020 - satsningsforslag utenfor rammen 5 

43/18 17/04010-12 Merittering av undervisning - USN 5 

44/18 18/08845-1 
Omgjøring av mandat for og sammensetningen av Forskningsutvalget 

ved USN 
7 

45/18 18/09151-1 
Akkreditering og etablering av Msc of Management Information 

Systems 
7 

46/18 18/01556-10 
Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved 

Universitetet i Sørøst-Norge 
8 

47/18 18/09251-1 Campusutvikling USN oppfølging og status 9 

48/18 18/08925-1 Deleierskap i Khrono 9 

49/18 18/09072-1 

Fast stilling som kommunikasjons- og 

markedsdirektør/avdelingsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge 

(USN) - Godkjenning av utlysningstekst 

10 

50/18 18/09010-1 
Fast stilling som forskningsadministrativ direktør/avdelingsdirektør ved 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
11 

51/18 18/06980-4 

Tilsettingssak - midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for 

industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (ISS) – 

Handelshøyskolen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

11 

Orienteringssaker 

 

12/18 18/00949-5 Revisjonsområde - varslingskanal ved USN 12 

Meldingssaker 

 

4/18 18/00401-4 Meldingssaker til styremøtet 19.10.2018 12 
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Petter Aasen 

rektor 

 

Sandefjord, 19.10.2018 
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Vedtakssaker 

39/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 39/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018. 

Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018.  

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 19.10.2018. 

Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 15.06.2018. 

 

 

 

40/18 Delårsregnskapsrapport 2. tertial 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 40/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 28/18 

 

Forslag til vedtak 

Regnskapet for 2. tertial 2018 med ledelseskommentar, kontantstrømoppstilling, noter og internregnskap 

tas til etterretning. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Regnskapet for 2. tertial 2018 med ledelseskommentar, kontantstrømoppstilling, noter og 

internregnskap tas til etterretning. 

 

 

 

41/18 Statsbudsjettet 2019 – orientering og foreløpig fordeling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 41/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 18/18 
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Forslag til vedtak 

Styret tar forslaget til statsbudsjettet 2019, bevilgningen til USN og foreløpig intern fordeling til 

orientering. Endelig forslag til budsjett for 2019 legges fram for styret i desember. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret tar forslaget til statsbudsjett 2019, bevilgningen til USN og foreløpig intern fordeling til 

orientering. Endelig forslag til budsjett for 2019 legges fram for styret i desember. 

 

 

 

42/18 Budsjettforslag 2020 - satsningsforslag utenfor rammen 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 42/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 21/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret slutter seg rektors fremlagte prioriteringer av satsningsforslag utenfor rammen 2019. Rektor gis 

fullmakt til å ferdigstille brevet og oversende dette til KD innen fristen. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret slutter seg til rektors fremlagte prioriteringer av satsningsforslag utenfor rammen 2019. 

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille brevet og oversende dette til KD innen fristen. 

 

 

 

43/18 Merittering av undervisning - USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 43/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 17/18 

 

Forslag til vedtak 

1. Det etableres et meritteringssystem for fremragende undervisning ved USN som følger: 

a) Det etableres et Nettverk for fremragende undervisere ved USN. Nettverkets formål er å være en 

arena til utdanningsfaglig utvikling i USN som institusjon og for nettverkets medlemmer. 

b) Ansatte i undervisnings- og forsker stillinger ved USN på førstestillings- eller toppstillingsnivå kan 

etter søknad bli Merittert underviser og medlem av nettverket, dersom de etter vurdering 

oppfyller kriteriene for medlemskap. Søknaden skal tydelig dokumentere vesentlig høyere 

undervisningskompetanse enn det som forventes i stillingskategorien de har på 

søknadstidspunktet. Rektor får fullmakt til å utvide målgruppen for søkere dersom det er 

hensiktsmessig. 



 

  

www.usn.no   

___ 

Side 6 av 12 
 

  

c) Kriteriene for å bli Merittert underviser fastsettes slik det foreslås av rektor. 

d) Rektor får fullmakt til å oppnevne en eller flere vurderingskomitéer for søknader om å bli 

Merittert underviser. Det skal være minst en student med studierett i vurderings- komitéen. 

2. De ansatte som etter søknad blir Meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg på kr 30 000.- pr år. 

Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et engangsbeløp på kr 30 000.- som skal 

benyttes til utdanningsfaglige tiltak i samråd med den meritterte. Rektor får fullmakt til å justere 

disse incentivene ved behov. Incentivene dekkes av det sentrale budsjettet for institusjonen det 

første året for den meritterte. Deretter dekkes den merittertes lønn på vanlig måte over ordinært 

budsjett ved fakultetet. 

3. Det er et mål at antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen utgangen av 2023. Første 

utlysing skal skje i løpet av 2019. 

4. Det settes av 1,6 mill. per år til meritteringssystemet. Rammen skal i hovedsak benyttes slik det 

fremgår i denne saken. 

5. Rektor får fullmakt til å opprette og å gi mandat til en referansegruppe for meritteringssystemet. 

Referansegruppen skal sikre bred forankring for og informasjon om systemet i ledelsen og 

organisasjonen for øvrig. 

6. Meritteringssystemet forankres i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, enhet for Digitalisering og 

Utdanningskvalitet (eDU). 

7. Meritteringssystemet skal evalueres kontinuerlig, men systemet som helhet evalueres senest i løpet 

av 2023. 

 

 

Rektor endret tilrådingen i møtet slik (pkt. 2, første setning): 

De ansatte som etter søknad blir meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg pr år (kronetillegg) som 

fastsettes etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene. Størrelsen på lønnstillegget bør 

harmoniseres med andre institusjoner i sektoren og anslagsvis være i størrelsesorden kr 30 000,- per år. 

Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et engangsbeløp på kr 30 000,- som …. 

 

Anders Davidsen fremmet følgende forslag: 

Meritteringssystemet for USN omfatter alle vitenskapelige stillingskategorier. 

 

 

Votering 
Anders Davidsens forslag falt med 4 mot 7 stemmer. 

Rektors endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 
1. Det etableres et meritteringssystem for fremragende undervisning ved USN som følger: 

a. Det etableres et Nettverk for fremragende undervisere ved USN. Nettverkets formål er å 

være en arena til utdanningsfaglig utvikling i USN som institusjon og for nettverkets 

medlemmer. 

b. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved USN på førstestillings- eller 

toppstillingsnivå kan etter søknad bli Merittert underviser og medlem av nettverket, 

dersom de etter vurdering oppfyller kriteriene for medlemskap. Søknaden skal tydelig 

dokumentere vesentlige høyere undervisningskompetanse enn det som forventes i 

stillingskategorien de har på søknadstidspunktet. Rektor får fullmakt til å utvide 

målgruppen for søkere dersom det er hensiktsmessig. 

c. Kriteriene for å bli Merittert underviser fastsettes slik det foreslås av rektor. 

d. Rektor få fullmakt til å oppnevne en eller flere vurderingskomitéer for søknader om å bli 

Merittert underviser. Det skal være minst en student med studierett i 

vurderingskomitéen. 
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2. De ansatte som etter søknad blir meritterte undervisere, får et varig lønnstillegg pr år 

(kronetillegg) som fastsettes etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene. Størrelsen 

på lønnstillegget bør harmoniseres med andre institusjoner i sektoren og anslagsvis være i 

størrelsesorden kr 30 000.- per år. Det instituttet der den meritterte underviser er ansatt får et 

engangsbeløp på kr 30 000,-, som skal benyttes til utdanningsfaglige tiltak i samråd med den 

meritterte. Rektor får fullmakt til å justere disse incentivene ved behov. Incentivene dekker den 

merittertes lønn på vanlig måte over ordinært budsjett ved fakultetet. 

3. Det er et mål at antall meritterte undervisere skal være minst 25 innen utgangen av 2023. Første 

utlysing skal skje i løpet av 2019. 

4. Det settes av 1,6 mill. pr år til meritteringssystemet. Rammen skal i hovedsak benyttes slik det 

fremgår i denne saken. 

5. Rektor får fullmakt til å opprette og å gi mandat til en referansegruppe for meritteringssystemet. 

Referansegruppen skal sikre bred forankring for og informasjon om systemet i ledelsen og 

organisasjonen for øvrig. 

6. Meritteringssystemet forankres i Avdeling for utdanning og studiekvalitet, enhet for Digitalisering 

og Utdanningskvalitet (eDU). 

7. Meritteringssystemet skal evalueres kontinuerlig, men systemet som helhet evalueres senest i 

løpet av 2023. 

 

 

 

44/18 Omgjøring av mandat for og sammensetningen av Forskningsutvalget 

ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 44/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 22/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar nytt forslag til sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i Sørøst-

Norge, med ikrafttredelse 01.01.2019. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret vedtar nytt forslag til sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i 

Sørøst-Norge, med ikrafttredelse 01.01.2019. 

 

 

 

45/18 Akkreditering og etablering av Msc of Management Information 

Systems 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 45/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 24/18 
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Forslag til vedtak 

1. Styret akkrediterer og etablerer studietilbodet «MSc of Management Information Systems» 

2. Igangsetjing av studieprogrammet føreset at styret gjer eige vedtak i samband med den årlege 

fastsetjinga av studieporteføljen ved USN. 

 

 

Votering 
Samrøystes vedteke 

 

 

Vedtak 
1. Styret akkrediterer og etablerer studietilbodet «MSc of Management Information Systems». 

2. Igangsetjing av studieprogrammet føreset at styret gjer eige vedtak i samband med den årlege 

fastsetjinga av studieporteføljen ved USN. 

 

 

 

46/18 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved 

Universitetet i Sørøst-Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 46/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 30/18 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye 

oppnevninger av studentmedlemmer:   

 Jenny Eriksrød Nordby 

Utdanningsfelt: Grunnskolelærerutdanning 1-7, HIU, campus Porsgrunn 

 Camilla Kristoffersen 

Utdanningsfelt: Bachelor i vernepleie, HS, campus Porsgrunn 

 

2. Studentmedlemmene oppnevnes for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak  
1. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye 

oppnevninger av studentmedlemmer: 

 Jenny Eriksrød Nordby 

Utdanningsfelt: Grunnskolelærerutdanning 1-7, HIU, campus Porsgrunn 

 Camilla Kristoffersen 

Utdanningsfelt: Bachelor i vernepleie, HS, campus Porsgrunn 

 

2. Studentmedlemmene oppnevnes for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019. 
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47/18 Campusutvikling USN oppfølging og status 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 47/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 25/18 

 

Forslag til vedtak 

 Campus Drammen - Styret tar saken til orientering. 

 Campus Vestfold SIM-senter for Fakultet for Helse og Sosialvitenskap – Styret slutter seg til behovet 

for et utvidelse av øvingsarealet og utvikling av SIM-senter. Forslag til tilleggsavtale til eksisterende 

husleiekontrakt skal legges fram for styret for godkjenning. Nødvendig vitenskapelig utstyr knyttet til 

arealet fremmes av Fakultet for Helse og Sosialvitenskap og innarbeides budsjettprosessen for 2020.  

 Campus Vestfold studentsosiale lokaler – KRO. Styret gir rektor fullmakt til å framforhandle revidert 

husleiekontrakt for et tilbygg og ombygging av lokaler i idrettsbygget tilpasset studentsosiale 

aktiviteter innenfor rammer gitt av saksframlegget.  

 Campus Kongsberg – Styret ber rektor om å arbeide videre med ulike løsninger for å avbøte den 

pressede kontorsituasjonen. 

 Campus Bø – Styret ber rektor legge fram en ny vurdering av behovet for utbygging etter at sak om 

studieportefølje er framlagt for styret og eventuelle arealbehov knyttet til arbeidet med å etablere en 

forskningspark er avklart. 

 Campus Rauland – Styret tar til etterretning at forslag til ny leiekontrakt for campus Rauland vil bli 

framlagt for styret ila høsten 2018/tidlig 2019. 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 

 Campus Drammen – Styret tar saken til orientering. 

 Campus Vestfold SIM-senter for Fakultet for helse- og sosialvitenskap – Styret slutter seg til 

behovet for en utvidelse av øvingsarealet og utvikling av SIM-senter. Forslag til tilleggsavtale 

til eksisterende husleiekontrakt skal legges fram for styret for godkjenning. Nødvendig 

vitenskapelig utstyr knyttet til arealet fremmes av Fakultet for helse- og sosialvitenskap og 

innarbeides i budsjettprosessen for 2020. 

 Campus Vestfold studentsosiale lokaler – KRO. Styret gir rektor fullmakt til å framforhandle 

revidert husleiekontrakt for et tilbygg og ombygging av lokaler i idrettsbygget tilpasset 

studentsosiale aktiviteter innenfor rammer gitt av saksframlegget. 

 Campus Kongsberg – Styret ber rektor om å arbeide videre med ulike løsninger for å avbøte 

den pressede kontorsituasjonen. 

 Campus Bø – Styret ber rektor legge fram en ny vurdering av behovet for utbygging etter at 

sak om studieportefølje er framlagt for styret og eventuelle arealbehov knyttet til arbeidet 

med å etablere en forskningspark er avklart. 

 Campus Rauland – Styret tar til etterretning at forslag til ny leiekontrakt for campus Rauland 

vil bli framlagt for styret ila høsten 2018/tidlig 2019. 

 

 

 

48/18 Deleierskap i Khrono 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 48/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 32/18 
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Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå avtale 

med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000.- årlig. En forutsetning for 

avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
Styret gir sin tilslutning til prinsipputtalelsen som fremgår av saken og gir rektor fullmakt til å inngå 

avtale med OsloMet innenfor en ramme oppad avgrenset til kr 500 000,- årlig. En forutsetning for 

avtaleinngåelse må være at tilnærmingen får bred oppslutning i sektoren. 

 

 

 

49/18 Fast stilling som kommunikasjons- og 

markedsdirektør/avdelingsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) - 

Godkjenning av utlysningstekst 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 49/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 33/18 

 

Forslag til vedtak 

USN lyser ut fast 100 % stilling som kommunikasjons- og markedsdirektør. Direktøren leder Avdeling for 

kommunikasjon og marked. Avdelingslederen rapporterer til rektor og inngår i universitetets ledergruppe. 

Forslag til utlysningstekst godkjennes med eventuelle korrigeringer foretatt av styret. 

 

Rektor gis fullmakt av styret til å oppnevne innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1 (3) og styrets 

føringer for videre tilsettingsprosess. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak 
USN lyser ut fast 100 % stilling som kommunikasjons- og markedsdirektør. Direktøren leder 

Avdeling for kommunikasjon og marked. Avdelingslederen rapporterer til rektor og inngår i 

universitetets ledergruppe. Forslag til utlysningstekst godkjennes med eventuelle korrigeringer 

foretatt av styret. 

 

Rektor gis fullmakt av styret til å oppnevne innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1(3) og 

styrets føringer for videre tilsettingsprosess. 
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50/18 Fast stilling som forskningsadministrativ direktør/avdelingsdirektør 

ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 50/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 26/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret støtter rektors forslag om opprettelse av stilling som forskningsadministrativ 

direktør/avdelingsdirektør i fast 100% stilling med ansvar og myndighet slik det fremgår av saken. 

 

Styret er tilsettingsorgan for avdelingsdirektører ved USN.  

 

Rektor gis fullmakt av styret til å utarbeide utlysningstekst, lyse ut stillingen og oppnevne innstillingsutvalg 

i tråd med UH-loven § 11-1 (3) og styrets føringer for videre tilsettingsprosess. 

 

 

Rektor justerte tilrådingen i møtet med følgende tillegg: 

Forskningsadministrativ direktør rapporterer til viserektor for forskning, innovasjon og 

internasjonalisering. 

 

Viserektor for forskning innovasjon og internasjonalisering fratrer sin stilling 31.12.18 da han er tilbudt 

stilling som professor på kvalifiseringsvilkår ved USN. Styret ber rektor om å lyse ut stillingen internt for 

perioden 1.1.19 – 31.07.20. 

 

 

Votering 
Den justerte tilrådingen ble enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak  
Styret støtter rektors justerte forslag om opprettelse av stilling som forskningsadministrativ 

direktør/avdelingsdirektør i fast 100 % stilling med ansvar og myndighet slik det fremgår av saken. 

Forskningsadministrativ direktør rapporterer til viserektor for forskning, innovasjon og 

internasjonalisering. 

 

Styret er tilsettingsorgan for avdelingsdirektører ved USN. 

 

Rektor gis fullmakt av styret til å utarbeide utlysningstekst, lyse ut stillingen og oppnevne 

innstillingsutvalg i tråd med UH-loven § 11-1(3) og styret føringer for videre tilsettingsprosess. 

 

Viserektor for forskning innovasjon og internasjonalisering fratrer sin stilling 31.12.18 da han er 

tilbudt stilling som professor på kvalifiseringsvilkår ved USN. Styret ber rektor om å lyse ut stillingen 

internt for perioden 1.1.19 – 31.07.20. 

 

 

 

  



 

  

www.usn.no   

___ 

Side 12 av 12 
 

  

51/18 Tilsettingssak - midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for 

industriell økonomi, strategi og statsvitenskap (ISS) – Handelshøyskolen 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 51/18 

 

 
Vedtak 

Jan Velvin tilsettes i midlertidig 100 % stilling som instituttleder for Institutt for industriell økonomi, 

strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, for perioden 

01.01.2019 – 31.12.2020. 

 

 

 

Orienteringssaker 

12/18 Revisjonsområde - varslingskanal ved USN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 12/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 15.10.2018 29/18 

 

 

Styret tok opplysningene til orientering. 

 

 

 
Meldingssaker 

4/18 Meldingssaker til styremøtet 19.10.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19.10.2018 4/18 

 

 

- Saker tatt på fullmakt siden forrige styremøte: 

o Økonomiske sanksjoner ved forsinket kunngjøring av sensur 

o Tilsetting i midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for mikrosystemer (muntlig 

orientering fra rektor under informasjonsutvekslingen) 

- Etatsstyring 2018 – Tilbakemelding til Universitetet i Sørøst-Norge 

- USN: Fairtrade universitet – oppnevning av styringsgruppe og mandat 

- Referat fra møte 13.06.2018 i Forskningsutvalget 

- Referat fra IDF-møtet 15.10.2018 
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Historiefaget ved USN 

 

Saka i korte trekk 

Ved å leggje fram denne saka for styret ønskjer rektor å gje ei prinsipiell utgreiing om rammene for 

disiplinfaget historie ved USN, men også å belyse bachelortilbodet i historie ved USN som blir lagt fram i 

forslag til studieportefølje for studieåret 2019/20. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saka til etterretning.  

 

Saksopplysingar 

Det blir vist til sak 7/18 i styremøtet 15. juni 2018 - Orientering om status for gradsgivende studier før 

vedtak i studieporteføljen for 2019-2020, der eit framlegg frå fakultetet om 0-opptak for historiestudia 

ved campus Bø blei problematisert. Fagmiljøet i historie, knytt til campus Bø, opplevde at det ikkje var 

blitt involvert i avgjerda, og framlegget har vekt merksemd lokalt og regionalt. Leiinga ved fakultetet og 

fagmiljøet har hatt fleire møte sidan 15. juni, og ulike løysingsforslag har vore diskuterte. 

 

USNs profil som eit profesjonsorientert og arbeidslivsretta universitet inneber at disiplinfaga ved USN skal 

medverke til å styrkje hovudprofilen. For Handelshøgskolen er dette fagområdet økonomi og leiing. 

Denne profilen er understøtta av tilbakemeldingane på universitetsakkrediteringa og SAMEVAL 

(Forskingsrådets evaluering av samfunnsvitskapleg forsking i Noreg). 

 

I etatsstyringsmøtet i juni, blei USN bede om å følgje opp Humaniorameldinga særleg på tre punkt; (1) 

Meir humanistisk forsking med relevans for samfunnsutfordringane, (2) auka merksemd kring behova i 

arbeidslivet og humaniorakandidatane sine karrieremoglegheiter og (3) auka deltaking av disiplinfaglege 

humanioramiljø i lærarutdanning og utvikling av skolen. Den 5-årige lektorutdanninga i historie er i så 

måte ein viktig premissleverandør når det gjeld å forvalte fagkompetansen ved det samla historiemiljøet 

ved Handelshøgskolen. Samstundes skal USNs/Handelshøgskolens hovudprofil også bli understøtta av 

historisk fagkompetanse som retter merksemda mot økonomisk historie, industrihistorie og regional 

utviklingshistorie.  

 

Ved USN skal med andre ord disiplinfagleg kompetanse styrkje den profesjonsretta, arbeidslivsorienterte 

og samfunnsrelevante hovudprofilen. I den samanhengen er universitetet avhengig av solid 

disiplinkunnskap slik at ikkje dei tverrfaglege, profesjonsretta og arbeidslivsretta utdanningsprogramma 

våre og den tverrfaglege forskinga vår byggjer på eit dilettantisk kunnskapsgrunnlag. Bachelorprogram 
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innanfor nokre klassiske disiplinfag kan i denne samanhengen bidra til å sikre og styrkje disiplinfaglege 

miljø som byggjer opp under USNs hovudprofil innanfor forsking og utdanning. USNs hovudmandat er 

likevel ikkje å vidareutvikle dei klassiske vitskapsdisiplinane per se.  

 

Desse premissane rammar inn rektors forslag til vidare utvikling av historiefaget ved USN. Etter dialog 

med leiinga ved fakultetet og det historiske fagmiljøet ved campus Bø skisserte rektor desse prinsippa for 

å forvalte historiefaget ved USN utvikle det vidare: 

 USN skal tilby eitt BA-program i historie, men frå 2019 vil det bli tilbode i to variantar: Eit 
campusbasert tilbod og eit samlingsbasert tilbod med nettressursar. 

 Det vert gjennomført opptak til ordinært campusbasert BA-tilbod, inkludert eit årsstudium, ved 
campus Vestfold og eit samlingsbasert bachelorstudium med nettressursar, inkludert eit 
årsstudium, ved campus Bø hausten 2019. Det inneber at det ikkje vert lyst ut campusbaserte 
tilbod i historie i Bø frå studieåret 2019/2020. Det campusbaserte studieprogrammet blir lagt til 
Campus Vestfold av di det her er etablert fellesundervisning med det campusbaserte 
lektorprogrammet. Her er det også meir vanleg enn på campus Bø at studentar ved andre 
campusbaserte studium vel modular innanfor historie. På campus Bø har på den andre sida 
fagmiljøet i historie bygd opp solid kompetanse for å utvikle og gjennomføre nett- og 
samlingsbaserte tilbod.  

 Før studieporteføljen for studieåret 2020/21 vert fastsett (november 2019), vert 
Handelshøgskolen beden om å akkreditere BA-studietilbodet i Bø som eit nett- og samlingsbasert 
studium. For opptak 2019 blir studiet tilbode som eit samlingsbasert studium med nettressursar. 
Fagmiljøet må arbeide ut ein egen studieplan for det nett- og samlingsbaserte tilbodet. Fagleg 
innhald og emnestruktur skal vere identisk med campustilbodet, men med ein 
gjennomføringsmodell basert på undervisnings- og arbeidsformer for nett- og samlingsbaserte 
studium. Campusstudentane skal også få tilbod om å følgje dei nettbaserte emna som vert 
tilbydde i den nett- og samlingsbaserte varianten, og det vert også vurdert om tilbodet til 
campusstudentane skal innehalde nettbaserte emne som kan nyttast i den nett- og 
samlingsbaserte varianten.  

 Det blir sett av ein strategisk pott i 2019 og 2020 til å utvikle eitt eller fleire rammeprosjekt for 
bacheloroppgåver for historiestudentane og masteroppgåver for lektorstudentane i historie som 
knyter studentane til studium i industrihistorie, økonomisk historie, regional utviklingshistorie og 
til verdsarvsatsinga. Medarbeidarar på begge campus står for rettleiinga. Det vert forventa at 
fagpersonale med arbeidsplass ved Campus Bø kan utvikle dette i samarbeid med, og med støtte 
frå, regionale aktørar i Telemark som syner stor interesse for historiske studium.  

 Campusbasert BA-program som berre blir tilbode på ein campus og færre valemne både i det 
campusbaserte og det nett- og samlingsbaserte utdanningstilbodet tilseier på sikt ei lågare 
ressursramme. Det frigjer rettleiingskapasitet på BA- og lektorprogrammet. 

 Denne tilbodsprofilen skal bli gjeven i minimum 3 år for å vurdere både rekruttering, 
ressursinnsats, studentgjennomstrøyming og meirverdi i form av rammeprosjekt for bachelor- og 
masteroppgåver, før fakultetet på nytt gjer opp status for det totale historietilbodet ved USN. 

 

I åra 2013-2017 starta det totalt 256 studentar på dei to bachelortilboda ved campus Bø og Vestfold, i 

gjennomsnitt litt over 50 studentar per år fordelt på to program. Tilsvarande kan vi sjå på talet på 

kandidatar samla i same tidsperiode: totalt 90 kandidatar fordelte på fem år – gjennomsnittleg 18 

kandidatar i året frå dei to bachelorprogramma. I 2018 starta det i alt 100 nye studentar på dei to utlyste 

tilboda, ein hyggeleg auke frå tidlegare år. Det er likevel verdt å peike på dei opptaks- og kandidattala som 

er nemnde ovanfor, svært forenkla synleggjer ei låg gjennomstrøyming på ca. 35 prosent. For 2017 

rapporterte institusjonen ei gjennomsnittleg gjennomstrøyming på 46 prosent på bachelorgrader. 

Bachelorstudiet i historie som skal bli tilbode i to variantar må ha som mål å auke gjennomstrøyminga i 

programma sine slik at dei i det minste ligg på gjennomsnittet for institusjonen. 

 

Fakultetet har slutta opp om desse prinsippa og arbeider vidare med fagporteføljen i tråd med dei. Rektor 

forstår det slik at også det historiske fagmiljøet i Bø synest det er ei god løysing, og at det samla fagmiljøet 

ved USN vil arbeide saman for å forvalte og utvikle ein forskingsbasert studieportefølje basert på desse 

prinsippa. 
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Rektor har vidare gjort framlegg om at det blir arbeidd ut ein rutine for å sikre at dei fagmiljø det vedkjem 

er orienterte om endringar som inneber 0-opptak for neste studieår, eller inkluderer planar om å leggje 

ned studieprogram. Rutinen skal vidare sikre at både tenestemannsorganisasjonane lokalt og sentralt og 

fagmiljøet har høve til å gje innspel til prosessen før endelege forslag blir lagde fram for styret. Forslag til 

rutine ligg ved til informasjon. 

  

Vedlegg:  
1. Forslag til rutine for medverknad i studieporteføljesaker (KS-1.7). 

 

   

 

Petter Aasen 

Rektor 



 

 

Medvirkning i studieporteføljearbeid 
Rutine nr.: KS-1.7 Prosesseier: Viserektor for utdanning og studiekvalitet 
Versjon nr.: 1.0 Gyldig fra:  Godkjennes av: Viserektor for utdanning og 

studiekvalitet 
Revisjonshistorikk: Ny  

 
1. Formål 

 Rutinen skal sikre at berørte fagmiljø er informert om endringer som innebærer 0-opptak for 
neste studieår og om planen inkluderer nedleggelse av studieprogrammet.  

 Rutinen skal videre sikre at både tjenestemannsorganisasjonen lokalt og sentralt, samt 
fagmiljøet har anledning til å gi innspill til prosessen før endelig forslag forelegges styret.  

 Rutinen skal ivareta at eksterne bidragsytere og eventuelle samarbeidspartnere gis tilstrekkelig 
informasjon om de vedtak som tas. Eventuelle tiltak som oppsigelser eller avvikling av avtaler 
må ivaretas. 

 Endring i studieporteføljen skal begrunnes utfra prinsippene i SEFØ-modellen og eventuelt 
andre føringer gitt av styret. 

 
2. Omfang 

Studieprogram:  
En gitt samling emner som er fastsatt i studieplan, som studenter tas opp til, og som fører fram til 
grads- eller yrkesutdanning, jfr. egenbetalingsforskriften § 1-2 bokstav b. 

 Studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå  
 Både heltids- og deltidsstudier  
 Årsstudier  
 Etter- og videreutdanningstilbud 
 Fellesgrader/joint degree-program 

 
3. Myndighet og ansvar 
 
Det er viserektor for utdanning og studiekvalitet som har ansvar for retningslinjen og at den 
implementeres og etterleves i virksomheten.  
 
3.1 Delegering av ansvar for de de ulike arbeidsprosessene i retningslinjen  
Viserektor for utdanning og studiekvalitet 

 Fakultetet er ansvarlig for å orientere viserektor for utdanning om planer for endringer i 
studieporteføljen for neste studieår gjennom orienteringssak til styret i juni. 

 Endringene skal omtales i orienteringssak til styret om neste års studieportefølje. 
 Endelig forslag fra fakultet skal vedtas i styret ved årlig fastsettelse av studieporteføljen. 

 
Dekan 

 Øverste ansvarlig for fakultetets faglige virksomhet, strategi, personal, økonomi og utvikling. 
 Skal sørge for at det er rom for medvirkning fra ansatte og tjenestemannsorganisasjonene, ved 

behandling i ID-møter på fakultetet, i utviklingen av fakultetet. 
 

Instituttleder 
 Utfører delegerte oppgaver fra dekan knyttet til ivaretagelse av faglig virksomhet, strategi, 

personal, økonomi og utvikling  
 Ansvarlig for medvirkning fra ansatte i utvikling av den delen av studieporteføljen som 

instituttleder har delegert ansvar for. 
 
Fagmiljø 

 Fagmiljøet som er berørt av foreslått endring i studieportefølje på fakultet, skal gis 
informasjon og reel mulighet til å medvirke underveis i prosessen og fram til endelig 
beslutning tas. 



 

 

 
Tillitsvalgte studenter 

 Tillitsvalgte studenter på det aktuelle studieprogrammet, skal gis informasjon og reel mulighet 
til å medvirke underveis i prosessen og fram til endelig beslutning tas. 

  
Tjenestemannsorganisasjonene 

 Representanter for tjenestemannsorganisasjonene på fakultet skal motta informasjon og 
inviteres til dialog om forslag til beslutning i fakultetets ID-møte. 

 Endelig beslutning skal behandles i institusjonens IDF-møte før styrebehandling. 
 
 
4. Beskrivelse 

Fakultetsledelsen er ansvarlig for at fakultetet ivaretar alle faglige fullmakter knyttet til 
gjennomføring av studieprogram ved fakultetet. Gjennom SEFØ-modellen har styret vedtatt 
prinsipper for studieporteføljearbeid hvor vurderinger rundt studieprogrammenes Strategiske 
betydning, Etterspørsel, Faglig og Økonomisk bærekraft skal ligge til grunn for videre utvikling 
av porteføljen.  
 
Eventuelle endringer i studieporteføljen som følge av 0-opptak eller nye akkrediteringer skal 
meldes inn som orienteringssak til styret i juni-møtet. 
 
Dersom det er planlagt en endring i studieporteføljen som innebærer at et studieprogram ikke skal 
tilbys for søkere neste studieår, skal det aktuelle fagmiljøet informeres om forslag til endring. 
Forslaget skal begrunnes, og det må fremkomme hvilke konsekvenser som forventes for 
fagmiljøet. 
 
Fagmiljøet gis normalt minimum 4 uker til å gi innspill og kommentarer på forslaget. Fagmiljøet 
skal gi tillitsvalgte studenter anledning til å komme med innspill på saken før den oversendes 
fakultetsledelsen. 
 
Fakultetsledelsens forslag og fagmiljøets innspill tas opp til informasjon og drøfting i fakultetets 
ID-møte.  
 
Fagmiljøet orienteres skriftlig om fakultetsledelsens forslag til vedtak før saken går via 
institusjonens IDF-møte og til styret for vedtak i årlig fastsettelse av studieporteføljen i november. 
 
Fakultetsledelsen er ansvarlig for å ivareta behovet for informasjon til eksterne bidragsytere til det 
aktuelle studieprogrammet. 

 
 
5. Tidsfrister 

 Det berørte fagmiljøet skal orienteres så snart det foreligger konkrete planer om å fremme 
forslag om 0-opptak på et studieprogram fra fakultetets ledelse. 

 Fakultetsledelsen bør etterstrebe å gi fagmiljøet minimum 4 uker for å gi innspill og 
kommentarer til forslaget og prosessen fram til saksbehandling i styret. 

 Forslaget skal opp i fakultetets ID-møte før foreløpig innmelding av studieportefølje for 
neste studieår fremlegges styret som orienteringssak i juni.  

 Fagmiljøet orienteres skriftlig om fakultets forslag til beslutning og saken behandles i 
institusjonens IDF-møte før vedtak i årlig fastsettelse av studieporteføljen i USNs 
styremøte i november. 
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Akkreditering og etablering av Master i samfunn og helse 
 
Saken i korte trekk 
Fakultet og helse- og sosialvitenskap (HS) søker om akkreditering, etablering og igangsetting av 
studietilbudet «Master i helse og samfunn» (120 stp). Søknad om akkreditering med studie- og 
emneplaner ble godkjent av ekstern sakkyndig komite 31.08.18. Planlagt igangsetting av studiet er høst 
2019, forutsatt positivt vedtak i styrets behandling av studieportefølje for studieåret 2019-2020. UFU 
godkjente i møte 9.11.18 studie- og emneplaner og ga sin anbefaling til styret. 
 
Det følger av USN sitt kvalitetssystem og delegasjonsmatrise for faglige fullmakter, at det er 
universitetsstyret som har fullmakt til å vedta akkreditering, etablering og igangsetting av 
studietilbud fra og med 61 studiepoeng. 
 
Forslag til vedtak 

1. Universitetsstyret akkrediterer og etablerer studietilbudet «Master i samfunn og helse» 
2. Universitetsstyret vedtar Igangsetting av studieprogrammet med oppstart høsten 2019, 
forutsatt positivt vedtak i styrets behandling av studieporteføljen for studieåret 2019-2020.  

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker om akkreditering av nytt masterprogram kalt «Master i 
samfunn og helse» (120 stp.) med planlagt oppstart i august 2019. Utredningstillatelse til dette 
studietilbudet ble gitt i styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) den 10.03.17 (styresak 19/17). 
 
Søknad om akkreditering med vedlegg ble sendt inn den 31.08.18 til ekstern sakkyndig komité. 
Sakkyndig komite avga sin rapport datert 31.10.18. I rapporten konkluderte komiteen med at 
studietilbudet oppfyller alle krav til akkreditering i studietilsynsforskriften og 
studiekvalitetsforskriften og anbefaler akkreditering av «Master i samfunn og helse». 
 
Sakkyndig komite har utover sin konklusjon følgende anbefalinger i rapporten til videre utvikling av 
studietilbudet: 

 Estimere antall studenter i de tre studieprogresjonene  
 Utvikle planer for håndtering av tre progresjoner  
 Informere studenter om at det nye studiet kun åpner for opptak ved et begrenset antall 

studiesteders ph.d-programmer  
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 Klargjøre tallgrunnlaget for arbeidsomfang i studiet  
 Tydeliggjøre hva de har vurdert studieadministrative utfordringer og hvordan de kan løses  
 Redegjøre for koblingen mellom studietilbudet og forskningen ved USN  
 Synliggjøre hvordan internasjonale utvekslingsavtaler kan overføres til et nytt masterprogram  
 Legge til rette for ytterligere konsolidering og styrking av vitenskapelig kompetanse hos 

ansatte i førstestillinger  
 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap har svart opp rapport fra sakkyndig komité den 4.11.18, og 
utbedrer enkelte aktiviteter i samråd med komitéens anbefalinger. Komitéens innspill til arbeidet 
med å detaljplanlegge drift og kontinuerlig kvalitetsutvikling av studieprogrammet fra og med 
høstsemesteret 2019 er diskutert og vurdert. Fakultetet har også rettet opp feil i de to tabellene 
komitéen påpeker (punkt 4). 
 
 

Igangsetting av prosess  
Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge godkjente i sak 19/17 10.mars 2017 søknad om 
utredningstillatelse (fra 1. august 2018 kalt søknad om igangsetting av prosess for utvikling av nytt 
studietilbud). Fakultetet besvarte i sin utredningssøknad alle sentrale punkter som gjelder prinsipper 
for porteføljeutvikling iht. HSNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet: Etterspørsel, 
strategi, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft.  
 
Høgskolestyret gjorde sitt vedtak om godkjenning av søknad om utredningstillatelse under 
forutsetning av at masterstudiet «finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer», og at 
«utviklingen av studieprogrammet ses i sammenheng med de eksisterende mastertilbudene innen 
helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid med barn og unge, samt videreutdanningen i psykisk 
helse». 
 
Kort om studiet  
Studiet er et toårig, campusbasert masterprogram på heltid med omfang på 120 studiepoeng. 
Studiet skal tilbys på norsk. Studiet er samlings- og campusbasert, og tilbys både som heltidsstudium 
(100 % studier over 2 år) og deltidsstudium (50 % studier over 4 år). Studiet kan også tas på 3 år. Det 
henvises til vedlagte studieplan for detaljert beskrivelse av studieprogrammet. I det følgende 
beskrives studiets opptakskrav og oppbygning.  
 
Opptakskrav  
For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.  
Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- 
og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).  
 
For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre. 
 
Oppbygning  
Master i Samfunn og helse består av fire studieretninger: Helsefremmende arbeid, Forebyggende 
arbeid med barn og unge, Funksjonshemming og samhandling, og Psykisk helse- og rusarbeid.  
Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske 
studieretningsemner og valgemner. 

 Obligatoriske fellesemner utgjør til sammen 45 studiepoeng 
 Obligatoriske studieretningsemner utgjør 30 studiepoeng 
 Valgemnet utgjør 15 studiepoeng 
 Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. 
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Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 
innrette arbeidskravet mot egen studieretning.  
 
Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemnet godkjennes 
for den enkelte student etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/ universiteter i 
Norge eller utlandet. 
 

 
 

 

 
 
Vurdering 
Det følger av rektors vurdering av søknad om utredningstillatelse (S-sak 19/17) at masterprogrammet 
støtter opp under universitetets strategiske mål, herunder relasjon til aktører i offentlig og privat 
sektor, satsning på digitalisering og nye og varierte læringsformer, tverrfaglige satsing og satsing på 
internasjonalisering. Fokus på å skape utdanningspyramider i porteføljen på fakultetet blir vektlagt, 
og fokus på at bachelorprogram skal rekruttere til master-programmer. Fakultetet må derimot 
tydeliggjøre hvilke ph.d program masterstudiet åpner opp for. 
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Viserektor for utdanning og studiekvalitet støtter sakkyndig komité sin vurdering og fakultetets 
arbeid med å følge opp komitéens anbefalinger. Det er i det videre utviklingsarbeidet viktig at 
fakultetet arbeider videre med følgende punkter: 1) regulere antall studenter i de tre 
studieretningene, 2) utvikle planer for håndtering av tre progresjoner og 3) informere studenter om 
hvilke ph.d program masterstudiet åpner for. 
 
Fagmiljøet ved fakultetet har samarbeidet tett med Seksjon for studiekvalitet og analyse, samt andre 
relevante seksjoner i Avdeling for utdanning og studiekvalitet i revideringen av studie- og 
emneplaner samt akkrediteringssøknaden. Fakultetet har videre hatt en god gjennomgang av de 
forhold som ble påpekt av den sakkyndige komitéen. Fakultetets svar på disse punktene finnes som 
vedlegg til denne saken. Sakkyndig komite har i sin vurdering konkludert med at studietilbudet 
oppfyller alle krav til studietilbud slik de er nedfelt i studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften, herunder krav til selve studietilbudet og krav til fagmiljøet som er tilknyttet 
det.  
 
Rektor vurderer det derfor slik at studieprogrammet kan anbefales for akkreditering og etablering 
overfor styret ved USN.  
 
Rektor ber styret om å ta stilling til akkreditering og etablering av studiet jfr. forslag til vedtak. 
 

   
Vedlegg:  
1. Rapport fra sakkyndig komite 
2. Fakultetets svar på sakkyndig komites rapport med anbefalinger 
3. Søknad om akkreditering av master i samfunn og helse 
4. Studie- og emneplaner 
 
 
 

Petter Aasen 
Rektor 

 



Rapport fra sakkyndig komite

Studieprogrammets navn: Master i samfunn og helse

Omfang: 120 sp
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Samlet konklusjon

Komiteen anbefaler akkreditering av studieprogrammet «Master i samfunn og helse» ved Universitetet i 
Sørøst-Norge.

Komiteen har følgende anbefalinger for videre utvikling av studieprogrammet:

• Estimere antall studenter i de tre studieprogresjonene
• Utvikle planer for håndtering av tre progresjoner
• Informere studenter om at det nye studiet kun åpner for opptak ved et begrenset antall studiesteders ph.d-programmer
• klargjøre tallgrunnlaget for arbeidsomfang i studiet
• Tydeliggjøre hva de har vurdert studieadministrative utfordringer og hvordan de kan løses
• Redegjøre for koblingen mellom studietilbudet og forskningen ved USN 
• Synliggjøre hvordan internasjonale utvekslingsavtaler kan overføres til et nytt masterprogram
• Legge til rette for ytterligere konsolidering og styrking av vitenskapelig kompetanse hos ansatte i førstestillinger

Krav til studietilbudet 

Studietilsynsforskriften § 2-1

Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være 
oppfylt.

Mastergradsstudiet i Samfunn og helse er på 120 studiepoeng som er i tråd med 
mastergradsforskriften § 3. I tråd med mastergradsforskriftens § 6 skal studentene gjennomføre et 
mastergradsoppgave på 30 studiepoeng, som er minstekrav til masteroppgaver i Norge. Søknaden 
uttaler overbevisende at mastergradsoppgave av dette omfanget bidrar til at studentene vil oppnå 
de læringsutbyttene for studiet. En mastergradsoppgave av dette omfanget samsvarer også med 
fakultetets øvrige mastergrader. 

Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og 
progresjon, samt muligheter for studentutveksling.

Studiet er bygget opp av (a) fellesemner, (b) studieretningsemner og (c) valgemne. Studieretningene 
er knyttet sammen med fagområdene, og overlapper tematisk og faglig. Studieretningene har 
fellesemnene samfunn og helse - introduksjon, vitenskapsteori og forskning, prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode, og masteroppgaven. Studenten kan velge gjennomføring fulltid på to år, 50 
prosent progresjon over fire år, eller deltid på tre år. 

Søknaden beskriver mål for internasjonale samarbeid i tverrfaglige internasjonale nettverk av 
tilstrekkelig faglig kvalitet. Master i samfunn og helse vil konsentrere internasjonalisering med 7 
universiteter som USN allerede har MoU/Erasmus-avtaler med:

• McMaster University, Ontario, Canada
• Maastricht University, Maastricht, Nederland
• University of California Berkeley, San Fransisco, USA
• California State University Dominguez Hills, USA
• Savitribai Phule Pune University, India
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• Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina
• Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika

Samarbeidet skal ta form av utveksling av studenter og ansatte, utvikling av felles 
studieretninger/emner og forskningssamarbeid. Søknaden nevner at partnere ved disse universiteter 
er ledende på felt samfunn og helse, og at disse institusjoner tilbyr relevante kurs til utreisende 
studenter. De har interesse av å sende studenter på semester- eller sommerskoleopphold til USN. 

Studenter velge gjennomføring fulltid på to år, 50 prosent studieprogresjon over fire år, eller deltid 
på tre år. Dette er sannsynlig et noe komplisert opplegg å administrere. Søknaden inneholder ingen 
beregninger om hvor mange studenter er forventet i de tre progresjoner og hvordan disse tre er 
planlagt håndtert. 

Det tredje studieåret gis studenten et valg om hvilken rekkefølge valg emne og prosjektbeskrivelse-
og -forskningsmetode tas i, slik at studentene får fleksibilitet. Det kan være uheldig å velge 
rekkefølgen med valg emne sist siden det kan være mer rasjonell å ferdiggjøre prosjektbeskrivelsen 
på vårsemesteret og så sette i gang med masteroppgaven det følgende semesteret. 

Krav i studietilsynsforskriften § 2-1 vurderes oppfylt.

USN bør

Estimere antall studenter i de tre studieprogresjonene
Vurdere å utvikle planer for håndtering av tre progresjoner

Studietilsynsforskriften § 2-2

Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.

Læringsutbytter er formulert i tråd med nivå 7 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og ivaretar
kravene til mastergradsnivå. Studiets navn er master i Samfunn og helse (Master in Society and 
Health). Det er særlig positivt at studenter skal kunne bruke kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse fra felles emner til å utvikle kompetanse innen sine studieretninger. Læringsutbyttene 
på emnenivå vurderes å oppfylle læringsutbyttene for alle studieretningene. Studietilbudet har 
dekkende navn både på norsk og engelsk. 

Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv.

Studiet er ment å gi grunnlag for opptak på ph.d-programmer i personorientert helsearbeid, i 
kulturstudier samt i pedagogiske ressurser og læreprosesser ved USN. Søknaden nevner at studiet 
kan også gi grunnlag for opptak på samfunnsfaglig og helse- og sosialfaglige ph.d-programmer ved 
andre nasjonale og utenlandske universiteter og høyskoler, og nevner eksempelvis ph.d-programmer 
ved NTNU, OsloMet og UiA. Det er imidlertid et fåtall ph.d- programmer i Norge og i utlandet som tar 
opp søkere med kun 30 studiepoeng masteroppgaver. Dette bør studentene informeres om 
eksplisitt.  
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Studentene gis tilstrekkelig anledning til å velge hva de vil fordype seg i, for å utvikle kompetansen
relevant til det de vil kvalifisere seg til. Studieprogrammet er ment å gi kompetanse som kvalifiserer 
for mange typer arbeid innenfor offentlig, privat og frivillig sektor (blant annet innenfor helse-, sosial-
og velferdstjenester, undervisning, plan-, utrednings- og endringsarbeid og forsknings- og 
utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt). Søknaden peker på tilbakemeldinger fra tidligere 
studenter og arbeidsgivere som tilsier at kandidater fra mastergradsstudiene i helsefremmende 
arbeid, forebyggende arbeid med barn og unge, og psykisk helsearbeid er etterspurt.

Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier. 
(Ved HSN er det vedtatt 1600 timer per år.)

I søknaden heter det om arbeidsomfanget følgende: 

«I tråd med Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 3-1 er et studieår 
normert til 60 studiepoeng og tilsvarer ca 1600 arbeidstimer, basert på ECTS Users’ guide. 
Beskrivelsen og tabellene under viser arbeidsomfang for alle obligatoriske fellesemner. Studenter som 
er tatt opp på deltid gjennomfører 15 studiepoeng pr semester, mens studenter tatt opp på heltid 
gjennomfører 30 studiepoeng pr semester.» Det vises til disse tabeller:

Samfunn og 
helse –

introduksjon

Vitenskapsteori 
og forskning

Prosjektbe-
skrivelse og 
forsknings-

metode

Masteroppgave

Tilrettelagt undervisning 
forelesninger, seminarer, 
veiledning m.m.

75 105 135 80

Selvstudium 245 215 185 540

Eksamensforberedelse 
og eksamen

80 80 80 160

Totalt 400 400 400 800

HFA1 HFA2 FBU1 FBU2 PHR1 PHR2 FS1 FS2

Tilrettelagt 
undervisning som 
forelesninger, 
seminarer, 
veiledning m.m.

150 150 135 135 105 135 120 120

Selvstudium 120 120 185 185 215 185 240 240

Eksamensforbered 
else og eksamen

30 30 40 40 80 80 40 40
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Totalt 400 400 400 400 400 400 400 400

Tallene over forvirrer. Masteroppgaven er sagt å omfatte 800 timer men regnes ut til kun 780 timer. 
HFA1, HFA2, FBU1 og FBU2 er sagt å omfatte 400 timer hver, men regnes ut henholdsvis til bare 300 
timer, 300 timer, 360 timer og 360 timer. Arbeidsomfanget son vises i tabellene tilsvarer ikke til USNs 
normert 1600 arbeidstimer per studieår.

Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. 

Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner, studieretningsemner, valg emne og 
masteroppgaven. Studieretningene er knyttet til fagområder som overlapper tematisk og faglig. Det 
gis fleksibilitet til å velge gjennomføring på to (fulltid), fire (50 prosent progresjon), eller tre år. 
Studenter som velger tre år vil enten studere fulltid det første året, etterfulgt av deltid de to neste 
årene eller deltid de to første årene og heltid det siste året. Under vises studiemodellene for deltid 
(50%) og for heltid.

En slik fleksibilitet er positiv, men samtidig gir denne modellen administrative utfordringer. En 
gjennomgående mangel i søknaden er virkelig kritisk overveielse av utfordringer som er forventet og 
hvordan de skal takles. Dette fører til tvil om de ansvarlige har hatt nok intern diskusjoner rundt 
denne problemstillingen. 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. 
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Denne delen av søknaden holder særlig høy kvalitet. Det er grundig skissert hvordan undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer tilrettelegges slik at læringsutbytter er vel dekket.

Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid. 

Søknaden nevner hvordan forskere er organisert i hhv forskningsgrupper og sentre som følger: 

• Helsefremmende arbeid. Denne forskningsgruppen har i dag omtrent 15 ansatte 
Forskningsprosjekter inkluderer fokus på folkehelselovens betydning for organisering av 
folkehelsearbeidet, samhandlingsreformens effekt på kommunen, levekår blant personer som har 
gjennomlevd alvorlige sykdom, unge arbeidstakere med funksjonshemming og de med 
innvandrerbakgrunn, salutogenic kapasitetsstyrking, og opplevelsen av å pensjonere seg. 
Forskningsgruppens deltakere er professorene Torp, Tveito og Langeland, førsteamanuensene 
Lorentzen, Hagen, Havari, Hilsen, Stang, Bauger og Vinje, førstelektorene Rønningen og Ausland, og 
universitetslektorene Syse og Svanøe. Dette er et sterk forskningsmiljø særlig på professornivået, og 
gruppen er flinke til å sampublisere innbyrdes, slik at forskningsgruppens produksjon holder god 
kvalitet og relevans. 

• Velferdstjenester til utsatte grupper. Denne forskningsgruppen vektlegger (a) barnevern, 
omsorg og mangfold, med fokus på barn med minoritetsbakgrunn, og (b) utsatte gruppers behov for 
utdanning, profesjonsidentitet, kompetanse, osv. Forskningsprosjekter som studenter kan komme i 
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kontakt med inkluderer per dagens dato Coming of Age in Exile, Velferdsstat og funksjonshemming, 
Samhandling om tjenester til utsatte barn og familier, Parenting Young Children, Velferdsstatens 
tjenester, og Fleksibel vernepleierutdanning. Forskningsgruppens deltakere er professorene Vike, 
Skovdahl, Ness og Kvello, førsteamanuensene Hauge, Eide, Braathen, Haukelien og Holmberg, 
førstelektorene Røsvik og Hem, og universitetslektorene Mustvedt, Lund, Kobro, og Langemyhr. 
Dette er et sterkt forskningsmiljø spesielt på professornivået.

• Oppvekst og utdanning. Denne forskningsgruppen har fokus på oppvekstsvilkår i barnehage, 
skole, velferdsstaten og i unges uformelle treffsteder. Forskningstemaer som er tilgengelig til 
studenter er per dagens dato skoleavbrudd og gjennomføring av videregående skoler, det
flerkulturelle oppvekstmiljøet, kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og barns utvikling, sosial 
ulikhet, blant annet. Søknaden nevnes ikke de vitenskapelige ansatte som er tilknyttet denne 
forskningsgruppen. En kan gjette hvem de er fra informasjon på side 43-45, men det er en mangel at 
dette ikke presiseres i selv beskrivelsen av forskningsgruppen.

• Senter for psykisk helse og rus. Fokuset er forskning som styrker kunnskap innen psykisk 
helse og rus med vekt på hva som hjelper, person- og kontekstsentrerte tilnærminger, familie- og 
nettverksperspektiv, helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet, aksjonsrettet forskning, 
brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis. Dessverre er 
ingen konkrete forskningsprosjekter nevnt, slik at det ikke er mulig å vurdere egnethet mht. 
studenters valg av masteroppgavetemaer. Ansatte som bidrar til senteret er professorene Bongaardt, 
Karlsson, Sunde og Borg, dosent Andvig, førsteamanuensene Bjørna, Klevan, Krane og Sælør, og 
universitetslektorene Tangvald- Pedersen og Sommer.

• Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon. Aktuelle 
forskningstemaer og prosjekter er blant annet Rethinking Work Inclusion for People with Intellectual 
Disabilities, Sosial innovasjon i skjermede virksomheter (VTA-S), Sosialt entreprenørskap i 
arbeidsinkludering, Samskaping i kommunal virksomhet, og Local Collaborative Social Innovation. 
Ingen konkrete forskningsprosjekter nevnes, slik at det ikke er mulig å vurdere egnethet mht. 
studenters valg av masteroppgavetemaer. Ansatte som bidrar til senteret er professor Vike, 
førsteamanuensis Hauge, og universitetslektor/ senterleder Kobro.

• Senter for Omsorgsforskning Sør. Dette senteret driver praksis nær forskning og utvikling 
innen omsorgsfeltet i samarbeid med kommuner. Eksempler på aktuelle forskningsprosjekter er 
Tjenesteshop (Velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten), Psykososial helse til hjemmeboende 
eldre med demens, Pasientkvalitet i sykehjem, og Aktive seniorhjem. Ansatte som bidrar til senteret 
er også bidragsytere til studieretningen Funksjonshemming og samhandling, i første rekke 
førsteamanuensis Haukelien.

Fagmiljøet rundt alle disse seks ovennevnte grupperingene har styrker og svakheter (se under § 3-2).  
Koblingen mellom studietilbudet og forskningsmiljø fremstår imidlertid for komiteen som uklar, og 
dermed blir det uklart om eller på hvilken måte studentene kommer i kontakt med 
forskningsmiljøene. Selv om det kan være lave barrierer og mye samarbeid på tvers i fagmiljøene er 
det vanskelig å vurdere til hvilken grad masterstudenter ved USN virkelig har adgang til forskningen. 
Komiteen savner også dokumentasjon av hvor mange og hvordan tidligere masterstudenter har vært 
involvert i spesifikke forskningsprosjekter, og hvor mye erfaring de enkelte vitenskapelige ansatte har 
som mastergradsveiledere. (banerekord). 
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Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart. 

Programmet vil konsentrere internasjonalisering med følgende partnere og nettverk hvor 
MoU/Erasmus-avtaler er allerede på plass: McMaster University, Ontario, Canada; Maastricht 
University, Maastricht, Nederland; University of California Berkeley, San Fransisco, USA; California 
State University Dominguez Hills, USA; Savitribai Phule Pune University, India; Huazhong University of 
Science and Technology, Wuhan, Kina; Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika; 
European Network of Universities of Social Work (SocNet98).

Engelskspråklige emner tilbys i samarbeid med McMaster University og Maastricht University. 
Emneplaner er tilgjengelig og ser tilfredsstillende ut. Emnene vil gå i vårsemesteret og gir mulighet 
for innveksling av studenter, men også for internasjonalisering hjemme ved at egne studenter har 
mulighet til å velge et engelskspråklig emne. På sikt vil programmet utarbeide en egen 
engelskspråklig studieretning i Global Health. Det vil da være mulig å ta hele mastergradsstudiet på 
engelsk. Global health vil dermed bli et godt tilbud for innveksling og internasjonalisering hjemme for 
hele fakultetet/USN. Semestre 5 og 6 er tilrettelagt for utveksling. Programmet har som mål å 
invitere minst en utenlandsk gjesteforeleser per studieretning per studieår, primært fra nevnte 
partnere. Gjesteforelesning/undervisning vil kunne foregå ved hjelp av digitale plattformer, slik at 
vedkommende ikke må forflytte seg til Norge. Strategiplan for internasjonalisering har som 
målsetting at hvert emne skal inkludere minst 15 % engelskspråklig pensum.

Komiteen anser at det er tilrettelagt for spennende internasjonalisering i samarbeid med meget 
imponerende universiteter verden rundt, hvor MoU/Erasmus-avtaler er allerede på plass. Likevel 
mangler søknaden detaljer om hvordan disse avtalene er blitt brukt av de nåværende 
masterprogrammer. Dette er viktig fordi erfaring viser at mange MoU/Erasmus-avtaler fører til lite 
virkelig aktiviteter. 

For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.

Det er ikke krav om praksis for opptak, og ingen krav om praksis i obligatoriske emner. Ett valg emne 
har praksis som arbeidskrav. Før start på dette emnet må studenten ha minst ett års yrkespraksis i et 
helse- eller sosialfaglig yrke etter fullført bachelorutdanning. Komiteen slutter seg til denne 
prioriteringen, og som er i samsvar med rekrutteringsstrategi og rekrutteringsgrunnlag, der de fleste 
studenter kommer fra helse/sosialfaglig yrke, ikke direkte fra bachelorutdanning. 

Krav i studietilsynsforskriften § 2-2 vurderes oppfylt. 

USN bør

informere studenter eksplisitt om at det nye studiet kun åpner for opptak ved et 
begrenset antall studiesteders ph.d-programmer
klargjøre tallgrunnlaget for arbeidsomfang i studiet
tydeliggjøre hva de har vurdert studieadministrative utfordringer og hvordan de 
kan løses
redegjøre for koblingen mellom studietilbudet og forskningen ved USN
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synliggjøre hvordan internasjonale utvekslingsavtaler kan overføres til et nytt 
masterprogram

Krav til fagmiljø

§ 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier

Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

Studiet fremstår som klart tverrfaglig. Pensum er en kombinasjon av tverrfaglig norsk og 
internasjonalt lærestoff. Det er muligheter til å ta emner i utenlands. De vitenskapelig ansatte 
representerer de nødvendige fagdisipliner. Balansen i å kombinere bredde og dybde er foretatt 
gjennom fordeling av studiepoeng; 45 studiepoeng på felles emner og 45 studiepoeng på 
studieretningen. Komiteen anser således at studiets faglig bredde er tilstrekkelig definert og 
avgrenset.

Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte 
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som 
studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

Komiteen anser at kravet her er oppfylt. Her finnes et tilstrekkelig bredt fagmiljø med en 
tilfredsstillende antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning. 75 prosent av de 
ansatte som er tilknyttet mastergradsstudiet har topp- eller førstekompetanse, inkludert 11 
professorer i fast stilling. Stabiliteten er god da majoriteten av de fagansatte er i faste stillinger. 

Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid 
med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres 
slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.

Fagmiljøet består for det meste av aktive forskere. En publikasjonsevaluering for de fem siste årene 
(vedlegg 6)  tegner et bilde av et ujevnt publiseringsaktivt fagmiljø. På hhv. professor- og lektornivået 
er aktiviteten som man bør forvente, men under på førstestillingsnivå. Med hederlige unntak er h-
indekser for professorer og førsteamanuenser lavere enn det man kunne forvente, og som gjør at 
fagmiljøene har en utfordring å øke andelen publikasjoner som siteres av andre. Det er imidlertid 
stort «strekk» mht. publiseringskanaler, fra 0-impactfaktorkanaler til svært gode internasjonale 
tidsskrifter på nivå 2. På professornivået fremstår nivået som høyt innen fagområdet forebyggende 
arbeid med barn og unge. 

Krav i studietilsynsforskriften § 3-2 vurderes oppfylt. 

USN bør

legge til rette for ytterligere konsolidering og styrking av vitenskapelig kompetanse hos ansatte i 
førstestillinger
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§ 2-3 Krav til fagmiljø

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og 
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de 
fag og emner som inngår i studietilbudet.

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. 

Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling 
av studiet.

Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av 
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent 
ansatte med førstestillingskompetanse. 

Vurderes som ikke relevant. 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 
dosentkompetanse.  

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er 
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 

Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og 
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.

For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og 
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

De åtte relevante krav i studietilsynsforskriften § 3-2 vurderes oppfylt. 
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                  04.11.2018 
 
Kommentarer fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap til «Rapport fra sakkyndig 
komité» ad studieprogrammet Master i samfunn og helse (datert 30.10.2018) 
 
 
Vi har med interesse lest komitéens grundige vurdering av søknaden om akkreditering av 
studieprogrammet Master i samfunn og helse. Komitéen vurderer de åtte relevante kriteriene i 
studietilsynsforskriften § 3-2 til å være oppfylt, og konkluderer med å anbefale akkreditering av 
studieprogrammet.  
 
Komitéen gir i sin konklusjon også åtte anbefalinger til videre utvikling av studieprogrammet. Vi leser 
disse anbefalingene som relevante innspill til arbeidet med å detaljplanlegge drift og kontinuerlig 
kvalitetsutvikling av studieprogrammet fra og med høstsemesteret 2019. I det følgende 
kommenterer vi status i arbeidet med aktivitetene anbefalingene viser til. I hovedsak betyr dette at vi 
gir informasjon om allerede igangsatte aktiviteter i arbeidet med å utvikle studieprogrammet. Vi har 
også rettet opp feil i de to tabellene komitéen påpeker (punkt 4). 
 
 
1. Estimere antall studenter i de tre studieprogresjonene 
 
Komitéen mener det er positivt at studieprogrammet gir studentene fleksibilitet til å velge mellom 
progresjon henholdsvis på to, tre eller fire år, men anfører at det mangler «en virkelig kritisk 
overveielse av utfordringer som er forventet og hvordan de skal takles».  
 
Til dette er vår hovedkommentar at vi allerede har mange års erfaringer med denne utfordringen, fra 
alle de tre eksisterende studieprogrammene på masternivå («Forebyggende arbeid med barn og 
unge», «Helsefremmende arbeid», «Psykisk helsearbeid»). Eksempelvis har master i 
Helsefremmende arbeid – som er et deltidsstudium med 50 prosent progresjon – helt fra oppstart i 
2005 tilrettelagt for at studenter som ønsker det kan fullføre på kortere tid. Hovedgrepet som gjør 
denne fleksibiliteten mulig er en fast struktur i fordelingen av emner mellom semestre, hvor det 
unngås overlapping i tid av undervisningssamlinger, veiledning, arbeidskrav og eksamen. I praksis har 
dette vist seg forholdsvis enkelt å administrere, fordi samme struktur kan brukes (og justeres) over 
flere år. Erfaringen er at med mange studenter i løp, slik det legges opp til i «Samfunn og helse», 
fordeler antallet studenter seg noenlunde jevnt mellom emnene, og noenlunde jevnt innen samme 
emne år for år. Fluktuasjoner i antall studenter i et emne år for år kan vanligvis forutsies lang tid i 
forveien, slik at allokering av ressurser til drift kan planlegges hensiktsmessig.  
 
Konkret viser erfaringene fra «Helsefremmende arbeid» at 3-5 studenter per opptak forserer slik at 
de fullfører på heltid (to år, mot ordinært fire), og et tilsvarende antall fullfører på tre eller tre og et 
halvt år. Samlet utgjør disse ca. en femtedel av studentene, men dette forholdstallet varierer noe 
mellom ulike kull/ opptaksår. Motsvarende viser eksempelvis erfaringene fra «Forebyggende arbeid 
med barn og unge», hvor studentene tas opp på heltid over to år, at en varierende andel ikke 
fullfører på normert tid. Disse må da ta emner sammen med studenter fra andre kull, men heller ikke 
dette har vist seg å gi betydelige administrative utfordringer.  
 
De erfaringene som allerede er gjort over mange år, er særlig relevante for å estimere antall 
studenter som vil ha progresjon på tre år, altså veksle mellom heltid og deltid. Det er sannsynlig at en 
lavere andel vil veksle på denne måten i «Samfunn og helse» enn i de tre eksisterende 
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programmene. Dette fordi studentene ved opptak i det nye programmet (i motsetning til i de tre 
eksisterende) kan velge progresjon ut fra egne preferanser i forhold til heltid eller deltid.  
 
Derimot er det vanskeligere å estimere hvor mange studenter som vil velge hvilken progresjon. Det vi 
har erfaring fra er at mange av studentene som velger studieprogram innenfor temaer dekket av 
«Samfunn og helse» har profesjonsutdanning fra tidligere, at de er eller har vært i jobb og ønsker å 
utdype sin kompetanse, og er i en livssituasjon hvor de ønsker å jobbe deltid ved siden av 
utdanningen. Vi har grunn til å anta at en betydelig andel – antakelig et flertall – derfor vil studere 
deltid med 50 prosent progresjon. Vårt hovedgrep er som nevnt å fordele aktiviteter i emner slik at 
de ikke kommer i konflikt tidsmessig, og å ha en forutsigbar struktur med hensyn til når ulike emner 
tilbys, slik vi også har beskrevet i søknaden. Dermed blir driften i studieprogrammet etter vår erfaring 
lite sårbar for variasjoner i studentenes preferanser for progresjon.  
 
 
2. Utvikle planer for håndtering av tre progresjoner  
 
Våre kommentarer til anbefaling 1 er relevante også her, konkret at vi basert på tidligere erfaringer 
vil utarbeide planer for aktiviteter i emner («årshjul») som gjør det enkelt å håndtere ulike 
progresjoner (unngå kollisjoner i tid mellom emner), og enkelt å allokere ressurser etter 
fluktuasjoner i antall studenter per emne (fordi de kan forutsies god tid i forveien).  
 
Spørsmålet om progresjon har også en annen dimensjon vi finner det relevant å kommentere, nemlig 
planlagt faglig progresjon for den enkelte student gjennom studieprogrammet. Konkret har vi vært 
opptatt av spørsmålet om valg av tidsprogresjon kan påvirke faglig progresjon for den enkelte 
student.  
 
Sakkyndig komité anfører (side 2) at «Det kan være uheldig å velge rekkefølgen med valgemne sist». 
Valg av progresjon forstått som deltid, heltid eller en kombinasjon (i søknaden referert til som 
«studiemodell») vil derfor ha betydning for når og hvordan faglig progresjon tydeligst forventes av 
den enkelte student. For studenter på deltid (tabell side 20 i søknaden) som har valgemne i 
høstsemesteret år 3 er progresjonen mest «rendykret», på den måten at det legges opp til at 
eksamen er avlagt i alle andre emner før oppstart med prosjektbeskrivelse og masteroppgave. For 
studenter på deltid som tar valgemne i vårsemesteret år 3 (alternativ 2 i studiemodellen for deltid) 
skjer det en forskyvning på den måten at prosjektbeskrivelsen utarbeides før valgemnet. En ulempe 
med dette er at studenten har noe dårligere forutsetninger for arbeidet med prosjektbeskrivelsen. En 
fordel er derimot at studenten i praksis vil kunne fordype sine innsikter i masteroppgavens tema og 
metodeutfordringer også i vårsemesteret, parallelt med at vedkommende tar valgemnet.  
 
For studenter på heltid (tabell side 21 i søknaden) gjør tilsvarende utfordring seg gjeldene år 2, 
primært for dem som velger alternativ 2. En student som velger dette alternativet vil begynne på 
masteroppgaven før eksamen er avlagt i «Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode» og «Valgemne». 
Ulempen er også her at studenten har noe dårligere forutsetninger for arbeidet med 
prosjektbeskrivelsen, og fordelen er også her at studenten vil kunne utdype sine innsikter i 
masteroppgavens tema og metodeutfordringer i vårsemesteret, i dette tilfellet parallelt med 
arbeidet med masteroppgaven.  
 
For øvrig vil studenter som velger et studieløp over tre år enten få samme faglige progresjon som 
deltidsstudenter (hvis de tar et år heltid etterfulgt av to år deltid), eller som heltidsstudenter (hvis de 
tar to år deltid etterfulgt av et år heltid). Kombinasjonen av mulige ulemper og mulige fordeler for 
faglig progresjon ved å avlegge eksamen i henhold til alternativ 1 versus alternativ 2 antas å oppveie 
hverandre, men dette er en problemstilling vi er oppmerksom på og vil følge opp.  
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3. Informere studenter om at det nye studiet kun åpner for opptak ved et begrenset antall 
studiesteders ph.d.-programmer 
 
Vi leser dette som en påminnelse om å gi studentene viktig og riktig informasjon om muligheter for 
senere opptak på PhD-programmer, og vil etterfølge denne anbefalingen.  
 
 
4. Klargjøre tallgrunnlaget for arbeidsomfang i studiet 
 
I søknaden (side 18-19) var det ved et arbeidsuhell ført feil timer i enkelte av cellene i tabell 4 og 5. 
Dette fikk den konsekvens at totalsummen ble feil for flere emner. Nedenfor er korrigerte tabeller. 
Hva angår argumentasjonen for timefordeling (som komitéen ikke har merknader til) viser vi til 
søknaden.  
 
 
Tabell 4 Oversikt over arbeidsmåter og arbeidsomfang (timer) i obligatoriske fellesemner 

  Samfunn og 
helse – 
introduksjon 

Vitenskapsteori 
og forskning 

Prosjektbe-
skrivelse og 
forsknings-
metode 

Masteroppgave 

Tilrettelagt undervisning 
forelesninger, seminarer, 
veiledning m.m. 

75 105 135 100 

Selvstudium 245 215 185 540 
Eksamensforberedelse 
og eksamen 

80 80 80 160 

Totalt 400 400 400 800 
  
  
Tabell 5 Oversikt over arbeidsmåter og arbeidsomfang (timer) i studieretningsemner 

  HFA1 HFA2 FBU1 FBU2 PHR1 PHR2 FS1 FS2 
Tilrettelagt 
undervisning som 
forelesninger, 
seminarer, veiledning 
m.m. 

150 150 155 155 105 135 120 120 

Selvstudium 210 210 205 205 215 185 240 240 
Eksamensforberedelse 
og eksamen 

40 40 40 40 80 80 40 40 

Totalt 400 400 400 400 400 400 400 400 
 
 
5. Tydeliggjøre hva de har vurdert av studieadministrative utfordringer og hvordan de kan løses 
 
Vi viser her til punktene 1 og 2 over, og finner det relevant å legge til følgende: I hele prosessen med 
utviklingen av studieprogrammet «Samfunn og helse» har det vært dialog med 
studieadministrasjonen på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og Avdeling for utdanning og 
studiekvalitet har fulgt opp med veiledning. Innenfor alle studieadministrative oppgavetyper er 
fremgangsmåtene beskrevet i søknaden utviklet i samarbeid med, og kvalitetssikret av, ansatte ved 
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USN med relevant kompetanse. Vi har også kunnet trekke veksler på tidligere erfaringer fra drift av 
studieprogrammer på masternivå.  
 
Det er selvfølgelig nødvendig å ha beredskap for at uforutsette studieadministrative utfordringer kan 
oppstå, og kontinuerlig godt samarbeid blant annet mellom fakultets- og avdelingsnivå er av stor 
betydning. Per i dag er vår vurdering at studieadministrative utfordringer knyttet til 
studieprogrammet «Samfunn og helse» er godt ivaretatt, og at forutsetningene er gode for å 
implementere studieadministrative rutiner av høy kvalitet.  
 
Administrativ oppfølging kan gjøres på flere måter og vurderes ikke som en utfordring for fakultetets 
studieadministrasjon. Det håndteres allerede i dagens masterprogram. Endret progresjon avtales 
alltid i samarbeid med studentene.  I praksis endrer da studieadministrasjonen den elektroniske 
utdanningsplanen og FS rapportsystem brukes for oppfølging av progresjon. 
 
 
6. Redegjøre for koblingen mellom studietilbudet og forskningen ved USN 
 
Komitéen anfører på side 6 at «Koblingen mellom studietilbudet og forskningsmiljø fremstår 
imidlertid for komitéen som uklar, og dermed blir det uklart om eller på hvilken måte studentene 
kommer i kontakt med forskningsmiljøene.» I søknaden har vi opplyst om følgende: «Ved de tre 
eksisterende mastergradsutdanningene som inngår i Samfunn og helse er det langvarig og bred 
erfaring med involvering av mastergradsstudenter i FoUI-prosjekter. Disse erfaringene vil vi bygge 
videre på.» 
 
Vi ser at denne formuleringen er generell, og vil derfor kort utdype og eksemplifisere hvordan vi 
ønsker å bygge på tidligere erfaringer. De vitenskapelig ansatte som skal undervise og veilede i 
«Samfunn og helse» er i stor grad aktive forskere og bringer forskningen inn i undervisning og 
veiledning. Vår erfaring er at studentene på denne måten ikke bare blir kjent med pågående FOUI-
prosjekter, men også knytter seg til slike prosjekter i arbeidet med egne masteroppgaver. Vi har ikke 
tallfestet nøyaktig hvor mange, men dette gjelder en betydelig andel av uteksaminerte kandidater. 
Bakgrunnen for dette er at fagmiljøene i tilknytning til de tre eksisterende mastergradsprogrammene 
(og det nye «Samfunn og helse») over mange år har hatt mange og sterke koblinger til praksisfeltene 
innenfor helse-, sosial- og velferdsfag, som også mange av studentene har yrkeserfaring fra. Mange 
studenter har hatt interesse av å knytte sine masteroppgaver enten direkte til eller i forlengelse av 
FOUI-prosjekter de vitenskapelig ansatte har vært engasjerte i. Mange studenter har også valgt å 
generere data til sine masteroppgaver på egen arbeidsplass. Vi har også mange eksempler på at 
uteksaminerte kandidater har skrevet fagartikler sammen med sine veiledere. Det har for øvrig vært 
etablert praksis ved de tre eksisterende utdanningene at studentene har fått tilbud om deltakelse i 
de ansattes prosjekter, og at de har valgt å takke ja eller nei ut fra egne interesser for fordypning. 
Denne praksisen ser vi det som ønskelig å videreføre. 
 
Samtidig har vi både potensial og ønske om å videreutvikle koblingen mellom studietilbud og 
forskningsmiljø, slik komitéen etterspør. Konkret planlegger vi å trekke sentrenes og 
forskningsgruppenes aktiviteter tydeligere inn i undervisning og veiledning. Dette kan gjøres på flere 
måter, både i studieretningsemner og (kanskje særlig) i fellesemnet «Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode». Helt konkret må løsninger på problemstillingen komitéen viser til utvikles i 
samarbeid med ledere og deltakere i forskningssentrene og forskningsgruppene. Dette vil følges opp 
i det videre planleggings- og implementeringsarbeidet.  
 
I tilknytning til merknaden om kobling mellom studietilbud og forskningsmiljø skriver komitéen også 
(s. 6) at de savner dokumentasjon av de enkelte vitenskapelige ansattes erfaring som 
mastergradsveiledere. Slik dokumentasjon har ikke vært etterspurt i søknadsprosessen, og så langt vi 
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kan se er det ikke et formelt krav å utarbeide en slik oversikt. Vi har derfor ikke gått inn på 
kartlegging av omfang av veiledererfaringer på mastergradsnivå, og kan ikke presentere et 
tallmateriale her. De tre eksisterende masterprogrammene har alle eksistert i ti år eller mer, og har 
samlet hatt gjennomstrømming av inntil 80 kandidater per år. Veiledere har i langt de fleste tilfellene 
vært fast vitenskapelig ansatte i fagmiljøet. Svært mange av de vitenskapelig ansatte har derfor mye 
veiledererfaring på mastergradsnivå, og tilnærmet alle har noe slik erfaring. Samtidig planlegger vi i 
«Samfunn og helse» å jobbe systematisk med utvikling av veilederkompetanse, eksempelvis med 
veilederseminarer på tvers av studieretningene. For øvrig viser vi til kommentaren om veilederkurs i 
punkt 8 nedenfor.   
 
 
7. Synliggjøre hvordan internasjonale utvekslingsavtaler kan overføres til et nytt masterprogram  
 
I prosessen med utvikling av studieprogrammet «Samfunn og helse» har det vært utstrakt kontakt 
med Seksjon for Internasjonalisering ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering. 
Komitéen merker seg at «det er tilrettelagt for spennende internasjonalisering i samarbeid med 
meget imponerende universiteter verden rundt, hvor MoU/ Erasmus-avtaler er allerede på plass», 
men savner detaljer om hvordan avtalene er brukt av nåværende masterprogrammer. Vi utdyper 
derfor informasjon gitt i søknaden med følgende:  
 

 Master i «Forebyggende arbeid med barn og unge» har hatt tilbud til studentene om å reise 
til universiteter i California siden 2017 og India siden 2016. Fire studenter har hatt opphold i 
4-5 uker ved et av disse universitetene. I tillegg har fire andre studenter hatt opphold i 
forbindelse med sin masteroppgave i Canada eller India. Årets studenter får nå tilbud om å 
reise til Berkeley University og Maastricht i Nederland.  

 Master i «Helsefremmende arbeid» har erfaring med å tilby engelskspråklig fordypning 
«Europeiske dimensjoner» på 20 studiepoeng. 12 studenter har gjennomført denne 
fordypningen i løpet av de siste 10 årene. Dette emnet innebærer et utenlandsopphold på to 
uker med obligatorisk arbeidskrav i form av en rapport som sammen med essay og muntlig 
presentasjon utgjør eksamen i emnet. I tillegg til dette har ca 20 utenlandske studenter fra 
2015 i tre måneder fulgt emnet «Global transition within local communities. Small places, big 
changes» ved USN. Dette emnet er et samarbeid mellom to institutter ved Fakultet for helse- 
og sosialvitenskap. Ytterligere fem utenlandske studenter har hatt praksis ved fagmiljøet i 
helsefremmende arbeid og bidratt i utviklingen av ulike prosjekter.  

 Master i psykisk helse har ikke hatt studentutveksling inn eller ut. Det er et godt 
forskningssamarbeid med universitetene i Yale og i Nottingham herunder ansatte i professor 
II-stillinger, som gir muligheter også for studentutveksling. 

 
Selv om erfaringene i de eksisterende masterprogrammene har vært gode isolert sett så har de ikke 
vært omfattende. Det er i seg selv en viktig erfaring at et mindretall av studentene har vurdert 
utenlandsopphold under studietiden, til tross for til dels iherdige forsøk på å rekruttere dem til dette. 
Vår vurdering er at vi med utgangspunkt i erfaringene som er gjort – i kombinasjon med at Seksjon 
for internasjonalisering (slik komitéen viser til) i samarbeid med fakultetet har tilrettelagt for 
spennende internasjonalisering i det nye studieprogrammet – har et godt utgangspunkt for å 
videreutvikle internasjonalisering. Vi vil ta initiativ til intensivering av samarbeidet med Seksjon for 
internasjonalisering blant annet for å fremme rekruttering av egne studenter til utenlandsopphold. 
 
 
8. Legge til rette for ytterligere konsolidering og styrking av vitenskapelig kompetanse hos ansatte i 
førstestillinger 
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Komitéen vurderer at forskriftens krav til fagmiljøet er oppfylt, og viser blant annet til at 75 prosent 
av de ansatte tilknyttet studieprogrammet «Samfunn og helse» har topp- eller førstekompetanse. 
Samtidig er det forbedringspotensial i forhold til publiseringsaktivitet, særlig på førstestillingsnivå.   
 
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag har de siste årene satset målrettet på å styrke kompetansen 
i staben og å øke forskningsaktiviteten. Instituttet utarbeider nå kompetanseplaner for alle 
vitenskapelige ansatte – i disse vektlegges styrking og konsolidering av vitenskapelig kompetanse. For 
ansatte i førstestillinger er det særlig fokus på kompetanseheving mot toppstillinger. Ansatte ved 
instituttet deltar i (og bidrar også med undervisning i) USN sitt tverrfakultære PhD-veilederkurs. 
Kompetansen som utvikles gjennom deltakelse her har overføringsverdi til mastergradsveiledning.  
 
Instituttet har per i dag tre fast ansatte i USN sitt kvalifiseringsprogram for toppstilling som professor 
eller dosent, og i tillegg to fast ansatte som er i prosess for å søke/ har søkt om personlig opprykk til 
professor. Ytterligere en ansatt har fått prosjektmidler til Post.doc-stilling i tre år – for å kvalifisere 
seg til toppstilling.  
 
Instituttet har også fokus på å rekruttere inn toppkompetanse – vi har to professorer på vei inn – i 
tillegg til to som anses å være professorkompetente innen kort tid. Gjennom forskningsgrupper og 
forskningssentra satses det strategisk på å utvikle robuste forskningsmiljøer innenfor temaområder 
som står sentralt i studieprogrammet. Som beskrevet i punkt 6 over planlegger vi å bygge på og 
videreutvikle koblinger mellom studietilbud og forskning.  
 
 
Fakultet ser fram til å intensivere forarbeidet før oppstart av studieprogrammet «Master i samfunn 
og helse» høsten 2019. Merknadene fra sakkyndig komité i kombinasjon med samarbeidet med 
studieadministrasjonen på Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Avdeling for utdanning og 
studiekvalitet, samt erfaringer fra eksisterende studieprogrammer på mastergradsnivå, gir oss et 
godt utgangspunkt for å sikre god drift og kontinuerlig kvalitetsutvikling av studieprogrammet opp 
mot overordnede strategier og mål.   
 
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Kapstad 
Dekan 
Fakultet for Helse- og sosialvitenskap        Ramona Lorentsen 
            Instituttleder - IHSV   
            Fakultet for Helse- og sosialvitenskap
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Generelt om studiet 
Type studium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

 Høyskolekandidatstudium 

 Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke 
fører til en grad 

 Videreutdanning 

X Mastergradsstudium 

 
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

 campus-/stedbasert studium 

X samlingsbasert studium 

 desentralisert studium ved annet studiested, oppgi 
studiested: 

 Nettstudium 

 nettstudium med samlinger 

 
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

       X Heltidsstudium 

X Deltidsstudium 
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Bakgrunn  
Fakultet for Helse og sosialvitenskap søker med dette om akkreditering av Mastergradsstudium i 
Samfunn og helse, 120 studiepoeng, etter forskrift om krav til mastergrad § 3 fastsatt av Utdannings- 
og forskningsdepartementet 1. desember 2005, revidert 10. juni 2015. Studiets engelske navn er: 
Master in society and health. Planlagt oppstart for studiet er august 2019. Det gis opptak til 48 
studenter per år (heltidsekvivalenter). For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller 
tilsvarende utdanning med vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre. 

Utviklingen av det nye mastergradsprogrammet er en oppfølging av Universitetet i Sørøst-Norges 
Mål 1 i Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet (2017-2021): «Videreutvikle 
studieporteføljen strategisk og bærekraftig i takt med samfunnets behov for kunnskap og 
kompetanse». I det nye mastergradsprogrammet forenes og videreutvikles tre eksisterende 
mastergradsstudier i nye studieretninger: Master i helsefremmende arbeid, Master i psykisk helse- 
og rusarbeid og Master i forebyggende arbeid med barn og unge. I tillegg opprettes et fjerde 
studieretning i funksjonshemming og samhandling.  

De fire planlagte studieretningene er forankret i tre faggrupper i Institutt for helse-, sosial- og 
velferdsfag, under Fakultet for helse- og sosialvitenskap. De tre faggruppene er Helsefremmende 
arbeid, Psykisk helse- og rusarbeid, og Sosialfag. Faggruppene ble samlet i forbindelse med fusjonen 
mellom tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. Felles for faggruppene 
er at deres overordnede faglige tematikk er samfunn og helse, konkret hvordan samfunnsforhold og 
samfunnsutvikling får helsekonsekvenser på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. De tre eksisterende 
mastergradsstudiene er sentrert rundt denne tematikken, men bidrar til å utvikle spisskompetanse 
innenfor mer avgrensede fagfelt. Disse studiene har eksistert i 10-15 år. I løpet av disse årene har det 
– på grunn av økende kompleksitet blant annet som følge av globalisering, migrasjon, demografiske 
endringer, sosial differensiering og ulikhet med videre – blitt stadig viktigere å tematisere og 
analysere hvordan samfunnsforhold og samfunnsutvikling muliggjør og begrenser kunnskapsutvikling 
og praksis i de aktuelle fagfeltene, altså helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid, og psykisk 
helse- og rusarbeid. Det samme hensynet er minst like relevant for den fjerde studieretningen, 
funksjonshemming og samhandling, som skal bidra til utvikling av kompetanse relevant for å møte de 
store utfordringene knyttet til samfunnets innsats for realisering av menneskerettigheter. Denne 
studieretningen har sitt utgangspunkt i faggruppe sosialfag, men involverer fagmiljøer både i de 
andre faggruppene og i forskningssentre ved fakultetet.  

Det er behov for mer overordnede teoretiske perspektiver, eksempelvis på hvordan velferdsstaten 
transformeres som følge av endrede forventninger og endringer i demografi og teknologi. 
Faggruppene har blant annet samlet seg om et vitenskapelig bokprosjekt, som utforsker slike 
transformasjoner og også ser dem i sammenheng med sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. 
Bokprosjektet ledes av professor Halvard Vike, som er en av landets ledende eksperter på 
velferdsstaten, og som også er en sentral bidragsyter i det planlagte mastergradsprogrammet. 
Gjennom samarbeidet mellom faggruppene har det blitt klarlagt at behovene for mer overordnede 
teoretiske perspektiver for det første er felles på tvers av de eksisterende utdanningene, og for det 
andre best kan løses i samarbeid fordi faggruppene innehar ulik spisskompetanse. Intensjonen om å 
utvikle eksisterende mastergradsprogrammer i takt med samfunnets behov for kunnskap og 
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kompetanse har følgelig motivert et samarbeid som nå materialiserer seg i ambisjonen om et nytt 
mastergradsprogram.  

Det nye programmets overbygning er felles for de fire studieretningene. Innenfor hver studieretning 
brukes denne overbygningen til å generere fruktbare teoretiske og analytiske perspektiver som kan 
anvendes innenfor hvert av fagfeltene studieretningene avgrenser. Samtidig vil sammenligning og 
samarbeid mellom studenter i studieretninger bidra til at studentene utdyper sin kompetanse. 
Konkret vil dette komparative elementet tjene et dobbelt siktemål: Bedre forutsetninger for 
dybdelæring innenfor et fagfelt avgrenset av en studieretning, og bedre forutsetninger for 
tverrvitenskapelig og tverrfaglig samarbeid med fagfolk innenfor tilgrensende fagfelt som 
tematiserer sammenhenger mellom samfunn og helse. Studiemodellen nedenfor viser at begge de to 
første emnene studentene skal gjennomføre er felles obligatoriske emner (henholdsvis Samfunn og 
helse – Introduksjon (15 st.p.) og Vitenskapsteori og forskning (15 st.p.)). De utgjør følgelig en sentral 
del av det som her er omtalt som «overbygning», og som kommentert nedenfor vil undervisningen 
tilrettelegges slik at studenten også kan anvende det felles innholdet i studieretningen 
vedkommende er tatt opp på.  

Gjennom å samle fire studieretninger i et mastergradprogram tilrettelegges det for gode faglige 
synergier mellom faggruppene ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og mellom fakultetets 
forskningssentre. Disse synergiene vil omfatte både pedagogisk utviklingsarbeid og FoUI-arbeid. 
Studiet vil særlig vektlegge å utvikle kompetanse i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger 
mellom samfunnsutvikling og helse. Det stimulerer derfor til å se samspillet mellom menneske og 
samfunn i et livsløpsperspektiv og med vekt på myndiggjøring og tverrfaglighet. 
Mastergradsprogrammet vil dermed være et bidrag til å realisere USNs strategi om å tilby studier 
som gir relevant, praksisnær og viktig kompetanse. 

Programmet er særlig relevant for å møte den utfordring som beskrives gjennomgående i alle 
politikkfelt og sektorer, nemlig behovet for mer tverrfaglige tilnærminger, felles kunnskapsbase og å 
jobbe på tvers av sektorer. Samtidig trengs det mer kompetanse på områder som representerer noen 
av de største utfordringene for tjenestene1. Eksempelvis er bærekraftige helse-, sosial- og 
velferdstjenester avhengige av at tjenestemottakere mobiliserer egne ressurser for å redusere 
tjenestebehov, og av at det utvikles innovative løsninger i samarbeid mellom offentlig, frivillig og 
privat sektor. Å lykkes med brukerstyring og tverrsektorielt samarbeid, og samtidig ivareta 
omsorgsbehov og tjenestekvalitet, er en utfordring som ikke kan løses monofaglig. Programmet vil 
bidra til at studentene utvikler kompetanse som er relevant for å utvikle innovativt samarbeid på 
tvers av sosialt konstruerte skillelinjer som fag, sektorer, og tjenester.  

                                                           
1 Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-
20112012/id672836/  
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Kort beskrivelse av nytt mastergradsstudium i Samfunn og helse  
Master i Samfunn og helse (MSH) består av til sammen 4 studieretninger: Helsefremmende arbeid, 
Forebyggende arbeid med barn og unge, Psykisk helse- og rusarbeid, og Funksjonshemming og 
samhandling, som illustrert i figuren nedenfor.  

Studieretningene er distinkt forskjellige fra hverandre, men har også felles tverrfaglige temaer 
relaterte til sammenhenger mellom samfunn og helse. Studentene tar 45 studiepoeng innenfor den 

studieretningen de søker opptak på, hvorav 15 studiepoeng er et valgfritt emne studenten selv velger 
ved Universitetet i Sørøst-Norge eller ved annet lærested i Norge eller utlandet. Studentene tar også 
75 studiepoeng i felles emner for alle studieretningene.  

 

Tabell 1 Oversikt over studieretninger med studieretningsemner og felles emner 

Studieretning 
Helsefremmende 
arbeid 

Studieretning 
Forebyggende arbeid 
med barn og unge 

Studieretning     
Psykisk helse- og 
rusarbeid 

Studieretning 
Funksjonshemming og 
samhandling 

Obligatoriske 
studieretningsemner: 
 
Teori og 
verdigrunnlaget i 
helsefremmende 
arbeid (15 sp) 
 
Settingstilnærming i 
helsefremmende 
arbeid (15 sp) 
 
 
Valgemne (15 sp) 

Obligatoriske 
studieretningsemner: 
 
Forebygging, oppvekst 
og utvikling (15 sp) 
 
 
 
Psykososialt arbeid 
med barn og unge (15 
sp) 
 
 
Valgemne (15 sp) 

Obligatoriske 
studieretningsemner: 
 
Kunnskapsutvikling i 
psykisk helse- og 
rusarbeid (15 sp) 
 
 
Tverrfaglig utvikling og 
personlig vekst i 
psykisk helse- og 
rusarbeid (15 sp) 
 
Valgemne (15 sp) 

Obligatoriske 
studieretningsemner: 
 
Funksjonshemming og 
medborgerskap (15 
sp) 
 
 
Funksjonshemming og 
sosial innovasjon (15 
sp) 
 
 
Valgemne (15 sp) 
 

 

sa
m

fu
nn

 o
g 

he
lse helsefremmende arbeid

forebyggende arbeid med 
barn og unge

funksjonshemming og 
samhandling

psykisk helse- og rusarbeid
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    Obligatoriske fellesemner: 

    Samfunn og helse – introduksjon (15 sp) 

    Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 

    Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode (15 sp) 

    Masteroppgave (30 sp) 

 
 

 

MSH er et samlingsbasert studium, og det tilrettelegges for at studentene kan velge progresjon 
henholdsvis på to, tre eller fire år. Alternative studiemodeller og organisering av samlinger 
gjennomgås senere i søknaden. Tabellen nedenfor viser en av disse studiemodellene.  

Tabell 2 Studiemodell for master i Samfunn og helse – 50 prosent progresjon 

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår. 

 Høstsemester Vårsemester 

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp) 

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp) 
 
 
Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 
 
Alt. 2: Valgemne (15 sp) 

2. studieår Studieretningsemne 1 (15 sp) Studieretningsemne 2 (15 sp) 

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp) 

Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 

 

Studiemodellen viser at utdanningen starter med to fellesemner første år. I begge disse gis det 
arbeidskrav studentene må løse med medstudenter innenfor egen studieretning, konkret på den 
måten at overordnede perspektiver relateres til tematikk som er særlig studieretningsrelevant. Det 
andre studieåret tar studentene de to obligatoriske studieretningsemnene, konkret hvilke emner 
fremgår av tabellen over. Det tredje studieåret tar de valgemnet, som skal være relevant for 
studieretningen. Se nærmere om dette under Studiets innhold og oppbygging. I tillegg tar de 
fellesemnet «Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode». Valgemnet kan både for hel- og 
deltidsstudenter tas høst eller vår, for å sikre fleksibilitet blant annet med tanke på 
internasjonalisering. Det fjerde og siste studieåret er viet masteroppgaveemnet. Studenter som 
studerer fulltid vil ta alle emner i de to første studieårene i tabellen over i sitt første studieår, og alle 
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emner i de to siste studieårene i tabellen over i sitt andre studieår. Studenter som tar utdanningen 
på tre år vil enten ta det første året av studiet på heltid og de to neste på deltid, eller de to første på 
deltid og det siste på heltid. Det legges følgelig opp til å gi studentene fleksibilitet med hensyn til 
progresjon. Dette fordi det ikke anses som kritisk for studentenes tilegnelse av læringsutbytter om de 
kombinerer utdanningen med jobb (50 prosent) eller om de studerer fulltid. For noen studenter kan 
det dog antas at 50 prosent progresjon er gunstig hvis utdanningen kombineres med jobb som er 
relevant for utdanningen, eksempelvis ved utvikling av masteroppgaveprosjekt. Erfaringsvis har 
studenter ulike behov og forutsetninger for progresjon, eller for å kombinere utdanning med jobb 
eller omsorgsoppgaver. Noen studenter vil kunne prioritere heltidsutdanning i et år, men ikke to. For 
disse studentene vil det være fordeler og ulemper med å ta dette året først eller sist i studieløpet, 
men organiseringen av utdanningen påvirker ikke dette. Fordeler og ulemper med plassering av et 
års heltidsutdanning vil derimot avhenge av den enkelte students valg i forhold til masteroppgaven, 
fordi slike valg har betydning for om det er mest gunstig å dra studietiden ut i tid (deltid) eller ikke. 
Studenten vil få veiledning slik at vedkommende kan velge den progresjonen som er mest 
hensiktsmessig for henne eller ham.  

Målet med master i Samfunn og helse er å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser 
i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. 
Studieprogrammets mål er forenlig med alle de fem grunnleggende prinsippene i Folkehelseloven2 – 
utjevning, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-var prinsippet og medvirkning – som alle viser 
til sammenhenger mellom samfunn og helse. Disse sammenhengene utgjør kjernen i 
mastergradsstudiet. Slike sammenhenger er komplekse, og kan analyseres både på individ-, gruppe- 
og samfunnsnivå. Forsøk på å påvirke samfunnsutviklingen i bestemte retninger gir derfor ofte 
utilsiktede konsekvenser. Eksempelvis kan forsøk på myndiggjøring av personer og grupper til å ha 
ansvar for egen helse føre til disiplinering eller ansvarsfraskrivelse, mens helse- og sosialfaglig 
tjenesteyting til personer og grupper kan føre til stigmatisering eller segregering. Kompleksiteten 
øker i takt med at politiske myndigheter får stadig større ambisjoner på befolkningens vegne 
gjennom hele livsløpet, blant annet i forhold til oppvekst, utdanning, arbeid og levevaner. Samtidig 
øker kompleksiteten på grunn av høyere forventninger i befolkningen til tjenester som kan fremme 
egen helse og fungering i hverdagen.  

Kompleksiteten i sammenhenger mellom samfunn og helse viser nødvendigheten av tverrfaglig 
forskningsinnsats. Den kompetansen som studenten tilegner seg gjennom studieprogrammet 
kjennetegnes derfor av tverrfaglighet. Teoretiske innfallsvinkler, brukerkunnskaper, samt 
vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske analyseferdigheter fungerer som ressurser som 
muliggjør kompetanseutvikling både innenfor og på tvers av studieretninger.  

Studiemodellen over viser at studentene i siste halvdel av studiet gis god anledning til selv å velge 
hva de vil fordype seg i, og dermed også god anledning til selv å gjøre kompetansen de utvikler 
relevant for de arbeidsoppgaver og arbeidsgivere de ønsker å kvalifisere seg til. Studieprogrammet 
gir en kompetanse som kvalifiserer for mange typer arbeid innenfor offentlig, privat og frivillig sektor, 
blant annet innenfor helse-, sosial- og velferdstjenester, undervisning, plan-, utrednings- og 
endringsarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.  

                                                           
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29  
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Organisatorisk forankring og begrunnelse for valg av studieretninger 
Studiet er organisatorisk plassert ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap. Det er et tverrfaglig tilbud hvor studieretningene er forankret i en av de tre 
faggruppene i instituttet: Helsefremmende arbeid i faggruppe Helsefremmende arbeid, Psykisk 
helse- og rusarbeid i faggruppe Psykisk helse og rus og Forebyggende arbeid med barn og unge samt 
Funksjonshemming og samhandling i faggruppe Sosialfag. Alle de tre eksisterende 
mastergradsstudiene er tverrfaglig innrettet og rekrutterer bredt innenfor helse- og sosialfagene. En 
andel av disse studentene har annen utdanningsbakgrunn, eksempelvis samfunnsvitenskapelig, 
pedagogisk, eller naturvitenskapelig. Den fjerde studieretningen vil på tilsvarende måte være 
relevant for studenter med ulik utdanningsbakgrunn.  Opptakskravet er derfor likt for alle de fire 
studieretningene, altså bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med vektet karaktergjennomsnitt C 
eller bedre. 

 

Eksemplifisering av hvordan hver av de fire studieretningene svarer på kompetanseutfordringer 

 

Studieretning Helsefremmende arbeid. Denne studieretningen knytter seg til et internasjonalt 
fagfelt ("Health Promotion") som spenner over et vidt spekter av perspektiver og praksiser. Fagfeltet 
er genuint tverrfaglig, og en hovedutfordring er å forene det beste fra ulike forståelser og 
tilnærmingsmåter. Samtidig har alt helsefremmende arbeid en fellesnevner i et tydelig verdigrunnlag. 
Essensielt er vektleggingen av forhold som fremmer helse (salutogenese)3. Helsefremmende arbeid 
adresserer hele befolkningen, ikke bare individer eller grupper med (særskilt risiko for) sykdom eller 
uhelse. For betydningen av studieretningen vises blant annet til Folkehelsemeldingen – Mestring og 
muligheter4  

Studieretning Forebyggende arbeid med barn og unge. I et tverrdepartementalt rundskriv om 
forebyggende innsats for barn og unge5 vektlegges betydningen av å starte tidlig og tenke langsiktig. 
Det ble påpekt at en av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig og å samordne innsatsen på 
tvers av fagområder. Godt forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er 
generelt orientert med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer 
og risikoer. De samme momentene vektlegges også innenfor andre politikkområder, som skole, 
psykisk helse og rus, vold og traumer, barnevern, barnehage, og integrering av barn og unge med 
minoritetsbakgrunn. Studieretningen Forebyggende med barn og unge skal bidra til å utvikle 
kompetanse som er relevant for å styrke tverrfaglig og tverrsektoriell innsats for barn, unge og 
familier. Betydningen av kunnskap om klasse, kjønn og etnisitet i forebygging av sosial ulikhet 

                                                           
3 World Health Organisation (1986) Ottawa-charteret. Genève. 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf) 
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/  
5 Rundskriv Q-16/2013. Forebyggende innsats for barn og unge 
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vektlegges i studieretningen. Det legges også vekt på dilemmaer som oppstår når gode intensjoner 
skal realiseres gjennom psykososialt arbeid.  

Studieretning Psykisk helse- og rusarbeid. Statens Helsetilsyn (2000) understreker at det trengs økt 
kompetanse knyttet til både rusrelaterte problemer i psykisk helsearbeid, og til psykiske lidelser i 
rusomsorgen. Særlig kompetanse og kunnskap relatert til arbeidet med mennesker som sliter 
samtidig med en psykisk lidelse og et rusproblem trengs løft. Opptrappingsplanen for psykisk helse 
(St. prp. 63 (1997-98)) ble det slått fast at brukerens behov må være utgangspunktet for all 
behandling og kjernen i all pleie, og dette må prege oppbygging, praksis og ledelse av alle tjenester. 
Studieretningen Psykisk helse- og rusarbeid tar for seg kunnskapsutvikling basert på brukerkunnskap, 
forskningskunnskap og ekspert kunnskap. I tråd med Veilederen «Sammen om mestring» 
(Helsedirektoratet, 2014) presiseres det at det ikke er nok med en rent helsefaglig eller medisinsk 
tilnærming, men at det må sikres en sosialfaglig og helhetlig tilnærming. 

Studieretning Funksjonshemming og samhandling. Melding til Stortinget «Frihet og likeverdig – Om 
mennesker med utviklingshemming»6 fra 2014-15 beskrev situasjonen for personer med 
utviklingshemming på ulike samfunnsområder som barnehage, utdanning, arbeid, helse, bolig og 
fritid. Meldingen vektla tverrsektorielle problemstillinger som likestilling, selvbestemmelse, 
rettssikkerhet, demokratisk deltakelse og koordinering av tjenester. En NOU fra 2016, «På lik linje»7 
gjorde opp status for ivaretakelse av menneskerettigheter for mennesker med utviklingshemming. 
Statusen viser vesentlige mangler på mange livsområder, som må møtes med tverrfaglige og 
tverrsektorielle tilnærminger. Studieretningen Funksjonshemming og samhandling skal bidra til å 
utvikle kompetanse som er relevant for å møte disse utfordringene. Det legges eksplisitt vekt på et 
medborgerperspektiv forankret i menneskerettighetene, og et inkluderingsperspektiv som 
tilrettelegger for samskaping og sosial innovasjon.  

 

Begrunnelse for en master med flere studieretninger 
Sammenhengene mellom samfunnsutvikling og helse er komplekse. Forsøk på å endre sosiale 
prosesser for å fremme helse, eksempelvis gjennom politiske vedtak eller tiltak på tjenestenivå, har 
ofte konsekvenser det er vanskelig å få oversikt over. Det er derfor nødvendig å ha kunnskap om og å 
kunne anvende et bredt spekter av teoretiske perspektiver og metodiske fremgangsmåter. De felles 
emnene i mastergradsstudiet skal ivareta disse hensynene. I studieretningene vil perspektivene og 
fremgangsmåtene gjøres relevante for å belyse konkrete problemstillinger av forskningsmessig og 
praktisk interesse innenfor mer avgrensede fagfelt. Følgelig står kombinasjonen av overordnede 
perspektiver og metoder og deres anvendelse innenfor avgrensede fagfelt sentralt i utdanningen. 
Denne kombinasjonen er sentral også for ambisjonen om å hente ut faglige synergier mellom 
studieretningene, fordi studentene og de faglig tilsatte vil ha et felles teoretisk og metodisk 
rammeverk. Dette vil også gjøre det lettere for studenter å knytte egne masterprosjekter til 

                                                           
6 Meld. St. 45 (2012–2013). Frihet og likeverd — Om mennesker med utviklingshemming 
7 NOU 2016: 17. På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med 
utviklingshemming 
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pågående FoUI-arbeid i andre faggrupper i instituttet enn den studieretningen vedkommende tar har 
sin forankring i.   

Erfaringene fra de eksisterende mastergradsstudiene er at den tverrfaglige innretningen styrkes av at 
studentene har ulik utdanningsbakgrunn. Det er videre en erfaring at de uteksaminerte kandidatene 
er ettertraktede i ulike posisjoner i arbeidslivet. Kandidatene har engasjert seg i å tydeliggjøre 
relevans av utdanningene for arbeidslivet, og mange har også i masteroppgaver valgt å fordype seg i 
tematikk som er relevant for arbeidsgivere de har eller ønsker å få. Disse gode erfaringene søkes 
videreført i det nye studieprogrammet gjennom dets tydelige forankring i faggrupper, 
forskningsgrupper og forskningssentre som driver utstrakt FoUI-virksomhet. Dermed sikres 
studentene også muligheter til å utvikle ny og relevant kunnskap, på måter som kvalifiserer dem til 
FoUI-arbeid både innenfor og utenfor akademia. De aktuelle forskningsgruppene og 
forskningssentrene beskrives nærmere mot slutten av søknaden, i delen «Beskriv hvordan 
studentene møter forskning». 

 

Kort presentasjon av de fire studieretningene 
Helsefremmende arbeid er en tverrfaglig studieretning på til sammen 45 studiepoeng, hvorav 15 
studiepoeng er valgemne. Helsefremmende arbeid har fokus på faktorer som fremmer folks helse, og 
betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. 
Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og 
har derfor fokus på alle sektorer. Helse kan styrkes eller svekkes alt avhengig av hvordan 
hverdagslivets aktiviteter organiseres og gjennomføres, og faget fokuserer på at ikke bare 
aktivitetene i seg selv, men også måtene man gjennomfører dem på, har helsekonsekvenser. 
Utvikling av kompetanse i helsefremmende arbeid forutsetter systematisk og kritisk refleksjon over 
egne praksis- og yrkeserfaringer. 

Forebyggende arbeid med barn og unge er en tverrfaglig studieretning på til sammen 45 
studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er valgemne. Studiet belyser kompleksitet knyttet til dagens 
oppvekst. Kulturelt mangfold, globalisering, digital teknologi og nye familiemønstre er eksempler på 
forhold som kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. 
Studieretningen henter kunnskapstilfanget fra helse- og sosialfaglige profesjonsfag og 
samfunnsvitenskapelige fag, og tilstreber å oppøve kritisk refleksjon om hva slags innsatser og 
metoder som kan fremme og hemme deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge.   

Psykisk helse- og rusarbeid er en tverrfaglig studieretning på til sammen 45 studiepoeng, hvorav 15 
studiepoeng er valgemne. Studieretningen vektlegger psykisk helse- og rusarbeids sosiale, 
samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst samt brukeres og pårørendes aktive deltagelse i 
utformingen av tilbudene og forskning i feltet. Den faglige og akademiske holdningen som tilstrebes 
dannes gjennom studentens personliggjøring, kritisk analyse og integrering av teori og praksis, samt 
forståelse for menneskets livsverden og dens utvikling gjennom livsløpet. 

Funksjonshemming og samhandling er en tverrfaglig studieretning på til sammen 45 studiepoeng, 
hvorav 15 studiepoeng er valgemne. Studieretningen vektlegger hvordan henholdsvis 
medborgerskap og sosial innovasjon kan fremme likeverdig deltakelse for mennesker med 
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funksjonsnedsettelser. Samhandling er både et overordnet perspektiv og et sett av fremgangsmåter 
for inkludering i blant annet skole, arbeidsliv, fritidsaktiviteter og samfunnsliv. Kompetansen som 
utvikles er relevant i sammenhenger hvor deltakelse og inkludering er et mål.   

 

Sammenheng mellom de ulike studieretningene 
De fire studieretningene i MSH retter seg mot ulike temaområder under en felles overbygning. De to 
første emnene studentene gjennomfører (de obligatoriske fellesemnene Samfunn og helse – 
Innføring; Vitenskapsteori og forskning, begge 15 st.p.) gir en felles overbygning før de obligatoriske 
studieretningsemnene. Det tredje obligatoriske fellesemnet, Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode, gir en felles overbygning før det avsluttende masteroppgaveemnet. For at 
studentene skal tilegne seg læringsutbyttene er det essensielt at de har kunnskap om og kan 
anvende perspektiver og metoder som utgjør felles ressurser i en tverrfaglig tilnærming. 
Fellesemnene legger til rette for at studentene lærer sammen med hverandre i undervisning, 
diskusjoner og gruppearbeid. Alle studenter gis også mulighet til å velge studieretningsemner i andre 
studieretninger enn den de er tatt opp i som selvvalgt valgemne. Eksempelvis vil en student tatt opp i 
studieretning Psykisk helse- og rusarbeid kunne velge «Teori og verdigrunnlaget i helsefremmende 
arbeid» (15 st.p., som er obligatorisk i studieretningen Helsefremmende arbeid) som sitt valgemne. 
Muligheten til å velge valgemne fra andre studieretninger gir studentene ytterligere muligheter til å 
realisere faglige synergier av mastergradsprogrammets organisering i fire studieretninger.  

Disse studiene har gode søkertall, jamfør oversikt i tabell 3 over kvalifiserte søkere senere i 
søknaden, og kompetansen studentene tilegner seg er etterspurt. Omgjøringen av disse studiene til 
studieretninger vil rimeligvis føre til noen endringer, hvorav de viktigste er styrking av tverrfaglighet 
og samarbeid om teori- og metodeutvikling innenfor rammene av studieprogrammet Samfunn og 
helse. Studentenes fordypning vil imidlertid fremdeles skje innenfor studieretninger. 

Oversikt over sammenhenger mellom studieretningene: 
 Studieretningene har fire felles emner henholdsvis Samfunn og helse - introduksjon (15 

studiepoeng), Vitenskapsteori og forskning (15 studiepoeng), Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 studiepoeng), og Masteroppgave (30 studiepoeng) 

 Alle studieretningene har fokus på at studentene skal ha kompetanse i tverrvitenskapelige 
tilnærminger til komplekse problemstillinger som angår sammenhenger mellom samfunn og 
helse.  

 Studieretningene har de samme overordnede kravene til opptak, de samme obligatoriske 
fellesemnene, og samme rammer for prosjektbeskrivelse og masteroppgave. 
Studieretningene følger også de samme studieløpene, altså opplegg for progresjon i emnene.  

 

Vurdering av andre studietilbud / mastertilbud ved USN 
Nasjonalt er det ingen mastergradsstudier som heter Samfunn og helse, og det er ingen 
mastergradsstudier som har tilsvarende kombinasjon av studieretninger. Internasjonalt (blant annet i 
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USA, Australia og Nederland) er både «society and health» og «health and society» innarbeidede 
begreper for tverrfaglige kunnskapsfelt. Det er inngått avtaler med relevante utenlandske fagmiljøer, 
jamfør redegjørelsen for internasjonalisering senere i denne søknaden.   

Studieretningen Funksjonshemming og samhandling skiller seg ut ved at den ikke har utgangspunkt i 
et eksisterende studieprogram. I arbeidet med å utvikle studieretningen har det vært gjennomført en 
uformell høringsrunde blant eksterne interessenter. I tilbakemeldingene ble det understreket at 
behovet både for forskning og for kompetanse i yrkesfeltet om funksjonshemming og samhandling 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Innholdsmessig ble det anbefalt å prioritere samhandlingsperspektiv og 
aktørperspektiv på funksjonshemming som sosialt fenomen, og å vektlegge innovasjon. Innspillene er 
fulgt opp i arbeidet med de to obligatoriske studieretningsemnene, som er inkludert i studieplanen 
(vedlegg 1). Det er særlig to mastergradsstudier som grenser opp mot denne studieretningen. Det 
ene er Funksjonshemming og samfunn ved NTNU, det andre er Funksjonshemming og deltakelse ved 
UiT. Vi har vært i kontakt med fagmiljøene ved begge disse institusjonene, og fått tilbakemelding om 
at en studieretning som vektlegger samhandling, medborgerskap og sosial innovasjon (slik 
studieretningsemnene gjør) er et velkomment supplement til eksisterende studieprogrammer om 
funksjonshemming, og ikke en konkurrent. Geografiske avstander gjør det også lite sannsynlig at 
etableringen av studieretningen vil være i konflikt med nasjonale mål for samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon i UoH-sektoren. Per i dag foreligger allerede (gjennom hovedprosjekt i NFR) 
forpliktende forskningssamarbeid om funksjonshemming mellom USN, NTNU og UiT, og på sikt er det 
naturlig å samarbeide også om utdanning. 

Vi har også vurdert om noen av de nye emnene i mastergradsprogrammet Samfunn og helse kan 
forstås som internt konkurrerende med andre studietilbud ved USN. Vi har ikke funnet noen slike 
konflikter.  

 

Forutsetninger for akkreditering 

(Studietilsynsforskriften § 2-1) 
 

((1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal 
være oppfylt. 

 

Aktuell forskrift for studiet er Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet 1. desember 2005. Mastergradsstudiet i Samfunn og helse er på 120 
studiepoeng etter mastergradsforskriften § 3 for kandidater med bachelorgrad eller tilsvarende med 
vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre, jamfør forskrift om opptak ved USN § 5. Det stilles ikke 
krav om yrkeserfaring for opptak. Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må 
dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I forskrift om opptak ved USN er 
det fastsatt rangeringsregler for opptak til universitetets studier § 8 med utfyllende bestemmelser.  

I tråd med § 6 i mastergradsforskriften skal studentene gjennomføre et selvstendig arbeid 
(mastergradsoppgave) på 30 studiepoeng. En mastergradsoppgave av dette omfanget skal bidra til at 
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studentene oppnår de definerte læringsutbyttene for studiet både hva gjelder kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse. En mastergradsoppgave av dette omfanget samsvarer også med fakultetets 
øvrige mastergrader. 

Universitetet skal utferdige vitnemål om fullført utdanning i henhold til lov om universiteter og 
høyskoler § 3-11. Vitnemålet og Diploma Supplement foreligger som vedlegg nr. 2. Disse 
dokumentene er utformet i henhold til Universitets- og høyskolerådets maler og etter gitte 
standarder i Felles Studentsystem. Bestått studium kvalifiserer for graden Master i Samfunn og helse, 
på engelsk: Master’s Degree in Society and Health. Vitnemålet vil angi studieretning og 
masteroppgavens tittel. Videre foreligger det en kort beskrivelse av studiet, læringsutbyttene, 
oversikt over emner, oppnådde karakterer og forklaring av karakterskalaen. 

 

((2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, 
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.  

 

Informasjon om Master i Samfunn og helse og dets studieretninger gjøres tilgjengelig på USNs 
hjemmesider. Slik studieplanmalen er utformet vil studiets hensikt og innhold beskrives først. De fire 
studieretningene nevnes kort, men det er lagt lenke til studieplan og emneplaner for de ulike 
studieretningene. Videre beskrives kort læringsformer, muligheter for studentutveksling, 
opptakskrav og muligheter til videre studier.  

Følgende tiltak iverksettes for å sikre at informasjon om studiet er korrekt: 

 Informasjon om studietilbudet er basert på teksten i studieplanen. Studieplanen er på 
samme måte som informasjon om studiet tilgjengelige for allmennheten på USNs eksterne 
nettsider.  

 Informasjon om studiet revideres årlig i henhold til årshjul for revisjon av studie- og 
emneplaner. 

 Teksten kvalitetssikres årlig i flere ledd (studieretningsansvarlig, programkoordinator og 
instituttleder)  

 
Vedlegg til forutsetninger for akkreditering 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner) Ikke relevant 

Styringsordning (nye institusjoner) Ikke relevant 

Styrevedtekter (nye institusjoner) Ikke relevant 

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens 
bachelorgradsreglement (nye institusjoner) 

Ikke relevant 
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Andre relevante reglementer (nye institusjoner) Ikke relevant 

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om 
klagenemnd (nye institusjoner) 

Ikke relevant 

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner) Ikke relevant 

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner) Ikke relevant 

Vitnemål og Diploma Supplement (alle) Vedlegg 2 

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner) Ikke relevant 

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av 
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på 
ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).  

Ikke relevant 

 
 

Krav til studietilbudet  

(Studietilsynsforskriften § 2-2) 

 

((1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende 
navn. 

Studiets navn 
Studiets navn er master i Samfunn og helse. Engelsk tittel er Master in society and health. Studiets 
navn er dekkende fordi kandidatene utdannes til å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger 
mellom samfunnsutvikling og helse, både på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. Master i 
Samfunn og helse gir studentene kompetanse som er relevant i mange sammenhenger – eksempelvis 
i arbeid med mennesker, utrednings- og planleggingsarbeid, undervisning og forskning – hvor 
formålet er å forstå eller endre sosiale praksiser til fordel for individers, gruppers eller samfunns 
helse. I masteroppgavene utforsker studentene problemstillinger som er relevante i 
forskningsmessige og praktiske sammenhenger. Alternativt kan studenten gjennomføre en syntese 
av allerede publisert empirisk kunnskap (litteraturstudie). 

 

Samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene og NKR, og begrunnelser for 
valgene som er tatt i arbeid med læringsutbyttebeskrivelsene. 
Læringsutbyttebeskrivelsene er formulert i tråd med nivå 7 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og 
ivaretar dermed kravene til mastergradsnivå. Enkelte læringsutbytter i emner som inngår i studiet 
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kan være på høyere eller lavere nivåer, slik NOKUTs veileder gir åpning for. I arbeidet med 
læringsutbyttene har det vært lagt spesielt vekt på at kandidaten skal bruke kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse fra felles emner til å utvikle kompetanse innen sin studieretning. Dette 
gjenspeiles både i formuleringer av de overordnede læringsutbyttene og i læringsutbyttene på 
emneplansnivå. Vi har spesielt vært oppmerksomme på at læringsutbyttene på emneplansnivå 
samlet sett skal oppfylle de overordnede læringsutbyttene for alle fire studieretningene, jamfør 
tabeller senere i søknaden som viser disse sammenhengene. 

Mastergradsstudiet i Samfunn og helse gir følgende overordnede læringsutbytter:  

Etter fullført utdanning skal studenten ha utviklet følgende kompetanse: 

Kunnskap 

 har avansert teoretisk kunnskap om sammenhenger mellom samfunn og helse  
 har avansert kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle rammers betydning for helse 

og velferd på persons-, gruppe- og samfunnsnivå 
 har inngående kunnskap om medvirkning og demokratiske prosessers betydning for helse 

og velferd 
 har avansert kunnskap om mellommenneskelige relasjoners betydning for helse og velferd  
 har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis (KBP) og om metoder for å kritisk 

vurdere ulike kunnskapskilder  
 har spesialisert kunnskap om faglige, vitenskapelige og etiske kvalitetsstandarder  
 har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode  

Ferdigheter 

 kan avdekke og analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger av sammenheng 
mellom samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, og samfunnsnivå 

 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å 
strukturere og formulere faglige resonnementer 

 kan anvende ulike typer kunnskap, inkludert forskningsbasert kunnskap og 
erfaringskunnskap, på områder hvor sammenhengen mellom samfunn og helse trer frem  

 kan avdekke og analysere etiske utfordringer i fagutvikling og forskning 
 kan formulere teoretisk og praktisk relevante problemstillinger i forsknings- og 

utviklingsarbeid 
 kan utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller 

utviklingsprosjekt under veiledning 
 

Generell kompetanse 

 har bred oversikt over sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom 
samfunn og helse i lys av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og kulturelle 
rammer 

 kan forstå betydningen av brukerkunnskaper som komplementære til teoretisk kunnskaper, 
og verdien av å integrere disse kunnskapene i forskning og fagutøvelse  

 kan formidle problemstillinger innen eget fagfelt, både på en vitenskapelig og en 
populærvitenskapelig måte 

 kan bidra til nytenkning og innovasjon i forsknings- eller utviklingsprosjekter 
 kan bidra i tverrfaglig samarbeid og viser respekt for andre fagpersoners rolle og 

kompetanse.  

 
De enkelte emneplanene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studenten skal ha 
oppnådd etter gjennomført emne. Samlet skal emnene i studiet bidra til at studenten oppnår det 
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totale læringsutbyttet. 
 

((2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier 
og / eller arbeidsliv 

 

Relevans 

Studieprogrammet har relevans både for videre studier og for arbeidsliv, jfr også foran om 
Organisatorisk forankring og begrunnelse for valg av studieretninger. Studiet gir grunnlag for opptak 
på fakultetets doktorgrad i personorientert helsearbeid og doktorgradsprogrammene i kulturstudier 
og pedagogiske ressurser og læreprosesser ved USN. Studiet kan også gi grunnlag for opptak på 
samfunnsfaglig eller helse- og sosialfaglige innrettede doktorgradsprogram ved andre nasjonale og 
utenlandske universiteter og høyskoler. Eksempler er doktorgradsprogrammene ved NTNU i medisin 
og helsevitenskap og i samfunnsvitenskap, ved OsloMet Sosialt arbeid og sosialpolitikk og ved UiA 
doktorgradsprogrammet i Health and Sport Sciences. 

Innledningsvis i denne søknaden ble det vist til at studentene gis god anledning til selv å velge hva de 
vil fordype seg i, og dermed også god anledning til selv å gjøre kompetansen de utvikler relevant for 
de arbeidsoppgaver og arbeidsgivere de ønsker å kvalifisere seg til. Studieprogrammet gir en 
kompetanse som kvalifiserer for mange typer arbeid innenfor offentlig, privat og frivillig sektor, blant 
annet innenfor helse-, sosial- og velferdstjenester, undervisning, plan-, utrednings- og endringsarbeid 
og forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.  

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter og arbeidsgivere i regionen tilsier at kandidater fra 
mastergradsstudiene i helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid med barn og unge, og 
(studieretning) psykisk helsearbeid er særlig etterspurte i velferdsstatens tjenester, og også 
etterspurte i andre deler av arbeidslivet.  

 

Faglig oppdatering 
I MSH skal det gjennomføres årlige revisjoner av innhold og pensum. Revisjonen skal gjennomføres 
ut fra tre sentrale prinsipper: 

 Studentenes evaluering – revisjon i tråd med tilbakemeldinger fra studiene, både på 
enkeltemner (innhold, læringsaktiviteter, arbeidskrav og vurderingsformer) og på 
læringsutbyttebeskrivelsene. 

 Ny kunnskap - revisjon i tråd med kunnskapsutviklingen. De faglig tilsatte knyttet til de ulike 
studieretningene er oppdaterte på forskningsfronten i sine temaer, og vil fortløpende spille 
inn behov for endringer.   

 Arbeidslivets behov - revisjonen skal skje i tett dialog med avtagerne av kandidatene. Det 
skal oppnevnes programutvalg med representasjon fra arbeidslivet, og behov for endringer 
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og revisjon vil jevnlig bli drøftet i programutvalget. For å sikre ytterligere kontakt mellom 
potensielle arbeidsgivere og programmet, inviteres representanter fra regionens arbeidsliv til 
årlig fagkonferanse, hvor nye mastere i samfunn og helse presenterer sine masteroppgaver, 
og hvor også studenter deltar. Både programutvalg og fagkonferanse er et ledd i å sikre at 
arbeidsliv og studenter kan samarbeide om aktuelle tema for nye masteroppgaver innen 
Samfunn og helse.  

 

Rekruttering og etterspørsel 
Erfaringen fra de tre eksisterende mastergradsstudiene er at de har rekruttert godt, slik tabellen 
nedenfor med oversikt over henholdsvis førsteprioritetssøkere og kvalifiserte førsteprioritetssøkere 
viser.  

Tabell 3 Oversikt over henholdsvis førsteprioritetssøkere og kvalifiserte førsteprioritetssøkere 

Kode Søkere 1. prioritet 2013 2014 2015 2016 2017 

5162 Master i helsefremmende arbeid, deltid, Vestfold x 136 124 114 112 

5113 
Master i klinisk helsearbeid: psykisk helsearbeid, deltid, 
Drammen x 68 70 58 82 

5114 Master i forebyggende arbeid med barn og unge, Porsgrunn 74 59 85 81 97 

       

Kode Kvalifiserte 1. prioritet 2013 2014 2015 2016 2017 

5162 Master i helsefremmende arbeid, deltid, Vestfold x 69 70 67 68 

5113 
Master i klinisk helsearbeid: psykisk helsearbeid, deltid, 
Drammen x 38 46 29 50 

5114 Master i forebyggende arbeid med barn og unge, Porsgrunn 45 36 52 68 66 

 

Antall søkere til de eksisterende studieprogrammene er følgelig vesentlig høyere enn studenttallet i 
studieprogrammet Samfunn og helse, som er 48 heltidsekvivalenter. I Samfunn og helse kommer i 
tillegg Funksjonshemming og samhandling som en fjerde studieretning.  

Studentene søker opptak på studieprogrammet, og oppgir også hvilken studieretning de ønsker å ta 
henholdsvis som første-, andre- og tredjevalg. Søkerne rangeres etter karakterer, og fordeles mellom 
studieretningene.  

I og med at tre eksisterende mastergradstilbud innlemmes i det nye studieprogrammet, og en ny 
studieretning opprettes, vil vi særlig fra januar 2019 legge vekt på å formidle informasjon om det nye 
tilbudet MSH til de målgruppene vi erfaringsvis vet at mange av søkerne komme fra. Det vil si 
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studenter i siste år av bachelorutdanning og bachelorkandidater i samfunnsfag og i helse- og 
sosialfagene. Offentlig sektor generelt og kommunene spesielt er viktige adressater for 
informasjonen. Det skal arbeides systematisk med rekrutering våren 2019 via USNs hjemmeside, via 
fakultetets ulike samarbeidsorganer, via sosiale medier, og gjennom fagmiljøenes medier og 
konferansevirksomhet. Når det gjelder informasjon på USNs hjemmesider er det en utfordring å få 
synligjort hver enkelt studieretning. Det vil bli tatt initiativ fra fakultets side til dialog om hvordan en 
på best mulig måte kan formidle og synliggjøre studieretningene i MSH.  

 

((3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for 
heltidsstudier. 

 

I tråd med Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 3-1 er et studieår 
normert til 60 studiepoeng og tilsvarer ca 1600 arbeidstimer, basert på ECTS Users’ guide. 
Beskrivelsen og tabellene under viser arbeidsomfang for alle obligatoriske fellesemner.  Studenter 
som er tatt opp på deltid gjennomfører 15 studiepoeng pr semester, mens studenter tatt opp på 
heltid gjennomfører 30 studiepoeng pr semester. 

 

Tabell 4 Oversikt over arbeidsmåter og arbeidsomfang (timer) i obligatoriske fellesemner  

 Samfunn og 
helse – 

introduksjon 

Vitenskapsteori 
og forskning 

Prosjektbe-
skrivelse og 
forsknings-

metode 

Masteroppgave 

Tilrettelagt undervisning 
forelesninger, seminarer, 
veiledning m.m. 

75 105 135 80 

Selvstudium 245 215 185 540 

Eksamensforberedelse 
og eksamen 

80 80 80 160 

Totalt 400 400 400 800 
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Tabell 5 Oversikt over arbeidsmåter og arbeidsomfang (timer) i studieretningsemner  

 HFA1 HFA2 FBU1 FBU2 PHR1 PHR2 FS1 FS2 

Tilrettelagt 
undervisning som 
forelesninger, 
seminarer, 
veiledning m.m. 

150 150 135 135  105 135 120 120 

Selvstudium 120 120 185  185  215 185 240 240 

Eksamensforbered
else og eksamen 

30 30 40 40 80 80 40 40 

Totalt 400 400 400 400 400 400 400 400 

 

Arbeidsomfanget er tilpasset studiets profil og ulike studieretninger ved at det er gitt mye tid til 
selvstudier og arbeid med skriftlige hjemmeoppgaver. Begrunnelsen for et så stort omfang av 
selvstudie er at lærestoffet i MSH ikke er kunnskap som skal pugges og huskes, men kunnskap som 
skal forståes og anvendes. Det legges stor vekt på at studentene skal finne og tilegne seg kunnskap 
selv, slik at de bygger opp kunnskap underveis i studiet, og kan holde seg oppdatert og faglig utvikle 
seg videre etter gjennomført studium. Selvstudier gir studenten mulighet til å forstå lærestoffet i nye 
sammenhenger, og også prøve kunnskap og ferdigheter ut i arbeid med faglige problemstillinger. 
Studentene skal bruke mye tid på å arbeide med skriftlige oppgaver for å styrke deres kompetanse i 
akademisk skriving og kompetanse i refleksjon, argumentasjon og kunnskapshåndtering. En nærmere 
redegjørelse for organisering av tilrettelagt undervisning gis senere i søknaden. (Se «Studiets 
undervisnings- og læringsformer».)  

 

((4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet.  

 

Studiets innhold og oppbygging 
Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemne. 
Studieretningene er knyttet sammen med fagområder som griper inn i hverandre og overlapper både 
tematisk og faglig sett. Alle studieretningene har de samme fellesemnene: Samfunn og helse - 
introduksjon, Vitenskapsteori og forskning, Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode og 
Masteroppgaven. 

Studenten gis fleksibilitet til å velge gjennomføring på to (fulltid), fire (50 prosent progresjon), eller 
tre år. Studenter som velger tre år vil enten studere fulltid det første året, etterfulgt av deltid de to 
neste årene eller deltid de to første årene og heltid det siste året. Under vises studiemodellene for 
deltid (50%) og for heltid. 
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Tabell 6 Studiemodell for master i Samfunn og helse – 50 prosent progresjon 

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår. 

 Høstsemester Vårsemester 

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp) 

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp) 
 
 
Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) 
 
Alt. 2: Valgemne (15 sp) 

2. studieår Studieretningsemne 1 (15 sp) Studieretningsemne 2 (15 sp) 

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp) 

Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 

 

 

Studiemodellen for deltidsløp over viser at studenten har to obligatoriske fellesemner det første studieåret. 
Som beskrevet blant annet i «Bakgrunn» innledningsvis i denne søknaden vil imidlertid deler av undervisningen 
i disse emnene også relateres til studieretningen studenten er tatt opp på. Studenten gis dermed både et felles 
overordnet og et mer avgrenset studieretningsspesifikt grunnlag for de to studieretningsemnene det andre 
studieåret. Det tredje studieåret gis studenten et valg mellom alternativ 1 og alternativ 2. Forskjellen mellom 
alternativene er hvilken rekkefølge de to emnene (henholdsvis Valgemne og Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode) tas i. Grunnen til at det her gis to alternativer er ønsket om å gi studentene fleksibilitet, 
primært av to grunner. For det første at studenten gis større valgmulighet med hensyn til hvilket valgemne 
vedkommende vil ta (er ikke begrenset av om emnet tilbys i høst- eller vårsemesteret), og for det andre 
hensynet til studentens eventuelle ønsker om å ta valgemnet i forbindelse med utenlandsopphold. Det fjerde 
studieåret er viet masteroppgaven.  

Studiemodellen for heltidsløp (se tabell 7 nedenfor) viser at progresjonen det første studieåret er direkte 
sammenlignbar med deltid, med den forskjell at studenten på heltid tar to emner per semester og ikke per 
studieår. Dette gjelder fullt ut det første studieåret. Det andre studieåret er det de samme emnene som 
deltidsstudentene tar år 3 og 4, men her er det gjort et annet grep for å sikre fleksibilitet med hensyn til når 
valgemnet skal tas. Alternativ 1 innebærer at valgemnet tas første semester, slik at det avsluttende 
vårsemesteret i sin helhet er viet masteroppgaven. Alternativ 2 innebærer at masteroppgaven skrives parallelt 
med et valgemne. Det kan argumenteres for at det er mulige fordeler og mulige ulemper med begge 
alternativer, og disse må det tas høyde for i veiledningen studentene får i sine masteroppgavearbeider. 
Omfanget av masteroppgaveveiledning blir det samme for begge alternativer, men avhengig av studentens valg 
av alternativ legges veiledningen opp med sikte på å maksimere fordelene av at masteroppgavearbeidet 
konsentreres om et semester (alternativ 1) eller dras over et år (alternativ 2).  

 

Tabell 7 Studiemodell for master i Samfunn og helse – heltid 
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Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et heltidsløp over to år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 andre 
studieår. 

 Høstsemester Vårsemester 

2. studieår Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) og 
Valgemne (15 sp) 
 
Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) og 
Masteroppgave (tilsvarende 15 sp) 

Alt. 1: Masteroppgave (30 sp) 
 
 
 
Alt. 2: Valgemne (15 sp) og  
Masteroppgave (tilsvarende 15 sp) 

1. studieår Studieretningsemne (15 sp) 
 
 
Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp) 

Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 
 
 
Studieretningsemne (15 sp) 

 

Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 
innrette arbeidskravet mot egen studieretning. 

Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemnet godkjennes 
for den enkelte student etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/ universiteter i 
Norge eller utlandet. 

Tabell 8 Forhåndsgodkjente valgemner som tilbys ved master i Samfunn og helse 

Studieretningsemne ved master i Samfunn og helse (utenom obligatoriske 
studieretningsemner i studieretningen som valgt av studenten) 

15 sp 

Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid 15 sp 
Salutogenese og helsefremmende prosesser  15 sp 
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser 15 sp 
Praktiske metoder for samfunn og helse 15 sp 
 

 

Innpasning av tidligere gjennomført utdanning 
Master i Samfunn og helse gir studentene mulighet til å søke om innpassing av inntil 60 studiepoeng 
fra tidligere utdanninger de har på mastergradsnivå. På denne måten bidrar vi til å redusere 
«blindveier» i utdanningssystemet. I Fakultet for helse- og sosialvitenskaps studieportefølje er det 
flere slike utdanninger det er aktuelt for studentene å søke om innpassing av, herunder blant annet 
videreutdanningene i psykisk helsearbeid, i psykososialt arbeid med barn og unge, i tannpleie og 
helsefremmende arbeid, og i samspill og tilknytning. Spesifikt for videreutdanning i psykisk 
helsearbeid videreføres en ordning hvor studentene får innpasset 60 studiepoeng. Disse studentene 
får følgende studiemodell forutsatt 50 prosent progresjon.  

Tabell 9. Studiemodell for Master i Samfunn og helse - deltid med godskrevet 60 sp 



 

22 
 

 Høstsemester Vårsemester 

2. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp) 

1. studieår Samfunn og helse –introduksjon (15 
sp) 

Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode 
(15 sp) 

 

Studiets innhold 
I beskrivelsen av studiets innhold gir vi nedenfor korte beskrivelser av obligatoriske fellesemner, 
obligatoriske studieretningsemner, og valgemner som tilbys innenfor studieprogrammet. For 
nærmere beskrivelser av emnene se Vedlegg 1 Studieplan. 

Samfunn og helse – introduksjon (15 sp) 

I dette emne utvikler studentene sin kunnskap om komplekse sammenhenger mellom samfunn og 
helse.  Hvordan samfunn skaper og opprettholder ulikheter, og hvilke konsekvenser slike ulikheter 
har, er et gjennomgående tema i dette emnet. Sentrale samfunnsspørsmål som berører inkludering, 
oppvekst, tilhørighet og folkehelse blir utforsket og perspektivert. Det gis en innføring i overordnede 
teoretiske perspektiver og metodiske fremgangsmåter på tvers av studieprogrammets 
studieretninger. Studieretningene introduseres også hver for seg, slik at studentene kan utvikle 
tilknytning og identitet både til studieprogrammet og studieretning. 

Vitenskapsteori og forskning (15 sp) 

Sentrale grunnlagsproblemer i forskning vil bli belyst og drøftet i emnet. Emnet skal stimulere 
studentene til systematisk refleksjon over teoretiske og forskningsmessige konsekvenser av ulike 
kunnskapssyn og metodologier. Emnet gir kompetanse i å vurdere kvalitet på forskningsartikler med 
ulike forskningsdesign, og gir oversikt over metodologi i forskning. Emnet gir videre en introduksjon 
og opplæring i akademisk skriving.  

Prosjektutvikling og forskningsmetode (15 sp) 

Emnet består av tre deler. I første del utfører studenten litteratursøk knyttet til valgt tematikk i 
masteroppgaven. I andre del fordyper studenten seg i metoder som skal benyttes. Her tilbys 
undervisning i kvalitative og kvantitative metoder. I tredje del utvikler studenten 
prosjektbeskrivelsen basert på første og andre del. Samlet sett gis undervisningen kunnskap om 
utvikling av et forskningsprosjekt gjennom prosjektplanlegging, prosjektbeskrivelse og 
søknadsprosessene til REK eller NSD.  

Masteroppgave (30 sp) 

Masteroppgaven er et selvstendig og individuelt forskningsarbeid. Fag- eller forskningsfeltet rundt 
tematikken skal være kartlagt og beskrevet grundig. Forskningsmetoden (kvantitativ eller kvalitativ) 
må presenteres og drøftes i lys av resultater og faglig bakgrunn. Resultatene må beskrives, samt 
tolkes og drøftes i lys av faglig relevans eller bidrag til forskningsfeltet. Diskusjonsdelen utgjør en 
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viktig del av masteroppgaven, og det er her studenten viser faglig modenhet og forståelse for 
forskningsprosessen. 

 

Studieretningsemner Helsefremmende arbeid (Vedlegg 1) 

Teori og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid (15 sp) 

I emnet skal studentene få innsikt i helsens sosiale determinanter og på forholdet mellom 
individuelle og strukturelle tilnærminger i helsefremmende arbeid. Emnet gir innsikt i hvordan teori- 
og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid har utviklet seg over tid. Salutogenese, empowerment 
og sosial ulikhet i helse er sentrale tema. Helsefremmende politikk og tilnærminger som har som mål 
å tilrettelegge for prosesser som setter folk i stand til å ta kontroll over forhold som påvirker helse, 
belyses. 

Settingstilnærming i helsefremmende arbeid (15 sp) 

Emnet gir en innføring i settingstilnærming til helsefremmende arbeid. Tilnærmingen vektlegger at 
helse utvikles primært i hverdagslivets settinger, som for eksempel arbeidsliv, skole og lokalsamfunn. 
Settinger brukes ofte til å implementere programmer som har til hensikt å fremme helse eller 
forebygge sykdom. En viktig tematikk i dette emnet er hva mulighetsbetingelsene for 
helsefremmende arbeid gjennom velferdsstaten er, og hvordan eksisterende kunnskaper om 
hverdagslivets settinger kan utvikles til å være relevant for helsefremmende arbeid. 

 

Studieretningsemner Forebyggende arbeid med barn og unge (Vedlegg 1) 

Forebygging, oppvekst og utvikling (15 sp) 

Emnet belyser barn og unges oppvekst og utvikling i dagens samfunn. Det blir lagt vekt på teoretiske 
perspektiver på hva kan fremme og hemme god utvikling og hindre ulike former i arbeid med barn og 
unge. Temaer som sosial klasse, kjønn og etnisitet vil trekkes frem. Gjennom samfunnsvitenskapelige 
perspektiver og profesjonskunnskap belyses både strukturelle og sosiale betingelser. Det å forstå 
barn og unges relasjon til familie, jevnaldrende, barnehage og skole vektlegges. 

Psykososialt arbeid med barn og unge (15 sp)   

Emnet synliggjør hva psykososialt arbeid er, både fra et profesjonsperspektiv og som et tverrfaglig 
felt. Studentene blir kjent med ulike faglige og teoretiske tilnærminger og lærer å vurdere hvordan 
disse påvirker profesjonsutøvelsen. Fokuset er på psykososialt arbeid knyttet til familie, 
jevnalderrelasjoner og institusjoner i velferdsstaten slik som barnehage, skole og barnevern.  
Studentene arbeider metodisk med ulike dilemmaer som oppstår i psykososialt arbeid slik som f.eks. 
makt og avmakt, kulturelt mangfold og integrasjon, samt forholdet mellom intensjoner og ressurser. 

 

Studieretning Psykisk helse- og rusarbeid (Vedlegg 1) 
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Psykisk helse, psykisk lidelse og rusrelaterte problemer er de overordnede fenomener i emnet.  

Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid (15 sp) 

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger presenteres som et alternativ til det 
biomedisinskfaglige blikk på psykisk helse og rus. Emnet benytter erfaringsbasert kunnskap og 
forskningsbasert kunnskap som grunnlag for kritisk refleksjon på kunnskapsutvikling og -anvendelse i 
profesjonsfeltet. Slik utdypes og problematiseres sentrale kunnskapskilder innen fagfeltet, så som 
erfaringsbasert brukerkunnskap, klinisk kunnskap og den forskningsbaserte kunnskapen. 

Tverrfaglig utvikling og personlig vekst i psykisk helse- og rusarbeid (15 sp) 

I emnet vektlegges studentens egen rolle og utvikling i relasjon til fagfeltets komplekse struktur, 
velferdsstatens aktuelle politiske føringer for psykisk helse- og rusarbeid. Kompleksiteten innen feltet 
psykisk helse- og rusarbeid krever at mye av arbeidet vil skje i tverrfaglige team og i samarbeid 
mellom ulike tjenester. Håndtering av denne kompleksiteten fordrer et bevisst forhold til og aktivt 
engasjement i egen profesjonell utvikling og personlig vekst og til de strukturer og kontekster den 
inngår i. 

 

Studieretning Funksjonshemming og samhandling (Vedlegg 1) 

Funksjonshemming og medborgerskap (15 sp) 

Emnet vektlegger forutsetninger for aktivt medborgerskap og likeverdig deltakelse i et 
menneskerettighetsperspektiv basert på mennesker med funksjonsnedsettelsers egne erfaringer, 
kunnskaper og perspektiver. Emnet tematiserer hvordan både stigmatiserende og 
frigjørende forståelser av funksjonsnedsettelser varierer over tid (historie) og sted (samfunn og 
kontekster). Sammenhenger mellom historisk utvikling i politikk og praksis i skole, arbeidsliv og 
samfunnsliv for øvrig belyses.  

Funksjonshemming og sosial innovasjon (15 sp) 

Høy deltakelse av mennesker med funksjonsnedsettelser i sosiale sammenhenger og arbeid er et 
sentralt politisk mål. Mange initiativ til deltakelse tas både i og utenfor velferdsstaten, men 
konsekvensene er uklare og flertydige. I dette emnet tematiseres hvordan sosial innovasjon og 
samskaping kan fremme deltakelse. Samskaping omfatter ulike tilnærminger til medvirkning i å 
bestemme hvilke tjenester som skal utvikles, hvordan, og når de skal ytes. 

 

Valgemner 

Her beskrives valgemner som tilbys ved Institutt for Helse- sosial og velferdsfag 

Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid (15 sp) 

Dette emnet tilbyr studenten muligheten til å gjennomføre praksis knyttet til sin valgte studieretning. 
Emnet forutsetter at studenten har 1 års praksiserfaring fra det helse- og sosialfaglige 
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profesjonsfeltet. Emnet skal bidra til videreutvikling av kompetanse i arbeidet med brukere med 
helse- og sosialrelaterte utfordringer eller i forebyggende og helsefremmende arbeid i bestemte 
settinger. 

Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser (15 sp) 

Sentralt i emnet er forståelsen av hva som fremmer helse i arbeidslivet, med vekt på arbeidsmiljøets 
betydning. Det er spesielt psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som vektlegges. Determinanter for helse 
i arbeidslivet er blant annet medvirkning, nærvær, tilrettelegging, tilbakemeldinger og arbeidsglede. 
Emnet gir øvelse og innblikk i hvordan forståelsen av helse på arbeidsplassen kan utvikles og 
håndteres lokalt.  

Salutogenese og helsefremmende prosesser (15 sp) 

Salutogenese er en kunnskapsbase, en læringsprosess, en måte å arbeide på, og en måte å være på. 
Emnet er innrettet for den som vil utvikle sin praktiske helsefremmende kompetanse, og for den som 
ønsker å designe forskningsprosjekt utfra en helsefremmende forståelse. Emnet gir kompetanse i å 
bistå en person, gruppe, lokalsamfunn i å aktivere og ta i bruk ressurser for å understøtte 
helsefremmende utvikling, og å utforske slike prosesser. 

Praktiske metoder for samfunn og helse (15 sp) 

Helsefremmende arbeid muliggjøres når de som har makt legger til rette for bred og reell 
medvirkning. Emnet gir studentene et praktisk verktøy for å kunne perspektivere, oppdage, fokusere, 
forstå, endre og verbalisere hva de gjør når de praktiserer medvirkningsbasert utviklingsarbeid. 
Studentene lærer å gjennomføre dialogkonferanser, søkekonferanser, medvirkningsbasert evaluering 
og ulike metoder for å fremme medvirkning og samhandling. 

 

Sammenhengen mellom overordnede læringsutbytter og 
fellesemner/studieretningsemner 
 

I utviklingen av mastergradsstudiet er det lagt stor vekt på å skape gode sammenhenger mellom 
overordnede læringsutbytter og innholdet i de ulike emnene. I tabellene under viser vi at samtlige 
studieretninger er utarbeidet slik at studentene oppnår det forventede læringsutbyttet for 
studieprogrammet under ett.  

Tabell 10 Sammenheng mellom overordnet læringsutbytter og studieretningsemner 

  HFA  

Teori 
og 

verdi.. 

HFA  

Settings-
tilnær-
ming 

FABU  

Forebyg-
ging, 

oppvekst 

FABU 

Psyko-
sosialt 
arbeid 

PHR  

Kunnskaps-
utvikling 

PHR  

Tverrfag-
lig utvikl-

ing 

FS  

… og 
medborg-

erskap 

FS 

… og sosial 
innovasjon 

 
Kunnskap 
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  HFA  

Teori 
og 

verdi.. 

HFA  

Settings-
tilnær-
ming 

FABU  

Forebyg-
ging, 

oppvekst 

FABU 

Psyko-
sosialt 
arbeid 

PHR  

Kunnskaps-
utvikling 

PHR  

Tverrfag-
lig utvikl-

ing 

FS  

… og 
medborg-

erskap 

FS 

… og sosial 
innovasjon 

har avansert teoretisk kunnskap om 
sammenhenger mellom samfunn 
og helse  

X X X X X  X X 

har avansert kunnskap om politiske, 
økonomiske og kulturelle rammers 
betydning for helse og velferd på 
persons-, gruppe- og samfunnsnivå 

X X    X X  

har inngående kunnskap om 
medvirkning og demokratiske 
prosessers betydning for helse og 
velferd 

X X X X X X X X 

har avansert kunnskap om 
mellommenneskelige relasjoners 
betydning for helse og velferd  

 X X X X  X X 

har inngående kunnskap om 
kunnskapsbasert praksis (KBP) og 
om metoder for å kritisk vurdere 
ulike kunnskapskilder  

     X  X 

har spesialisert kunnskap om 
faglige, vitenskapelige og etiske 
kvalitetsstandarder  

X  X X X  X X 

har inngående kunnskap om 
vitenskapsteori og 
forskningsmetode  

        

 
Ferdigheter 

        

kan avdekke og analysere 
eksisterende teorier, metoder og 
fortolkninger av sammenheng 
mellom samfunnsutvikling, helse og 
velferd på persons-, gruppe-, og 
samfunnsnivå 

X X X X  X X  

kan analysere og forholde seg 
kritisk til ulike kunnskapskilder og 
anvender disse til å strukturere og 
formulere faglige resonnementer 

X X X X  X X X 

kan anvende ulike typer kunnskap, 
inkludert forskningsbasert 
kunnskap og erfaringskunnskap, på 
områder hvor sammenhengen 
mellom samfunn og helse trer frem 

X  X X  X  X 

kan avdekke og analysere etiske 
utfordringer i fagutvikling og 
forskning 

 X   X  X X 

kan formulere teoretisk og praktisk 
relevante problemstillinger i 
forsknings- og utviklingsarbeid 

 X      X 

kan utarbeide en 
prosjektbeskrivelse og gjennomføre 
et selvstendig forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning 

        

 
Generell kompetanse 

        

har bred oversikt over sentrale 
problemstillinger angående 
sammenhenger mellom samfunn 
og helse i lys av vitenskapelige 
utfordringer og politiske, sosiale og 
kulturelle rammer 

X X X X X  X  
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  HFA  

Teori 
og 

verdi.. 

HFA  

Settings-
tilnær-
ming 

FABU  

Forebyg-
ging, 

oppvekst 

FABU 

Psyko-
sosialt 
arbeid 

PHR  

Kunnskaps-
utvikling 

PHR  

Tverrfag-
lig utvikl-

ing 

FS  

… og 
medborg-

erskap 

FS 

… og sosial 
innovasjon 

kan forstå betydningen av 
brukerkunnskaper som 
komplementære til teoretisk 
kunnskaper, og verdien av å 
integrere disse kunnskapene i 
forskning og fagutøvelse  

X X X X X X  X 

kan formidle problemstillinger 
innen eget fagfelt, både på en 
vitenskapelig og en 
populærvitenskapelig måte 

  X X     

kan bidra til nytenkning og 
innovasjon i forsknings- eller 
utviklingsprosjekter 

 X       

kan bidra i tverrfaglig samarbeid og 
viser respekt for andre 
fagpersoners rolle og kompetanse 

     X  X 

 

Tabell 11 Sammenheng mellom overordnet læringsutbytter og fellesemner 

 Samfunn og 
helse - 
Introduksjon 

Vitenskapsteori 
og 
forskningsmetode 

Utvikling av 
forskningsprosjekt Masteroppgave 

 
Kunnskap 

    

har avansert teoretisk kunnskap om sammenhenger 
mellom samfunn og helse  

X   X 

har avansert kunnskap om politiske, økonomiske og 
kulturelle rammers betydning for helse og velferd på 
persons-, gruppe- og samfunnsnivå 

X    

har inngående kunnskap om medvirkning og 
demokratiske prosessers betydning for helse og velferd 

X    

har avansert kunnskap om mellommenneskelige 
relasjoners betydning for helse og velferd  

X    

har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis 
(KBP) og om metoder for å kritisk vurdere ulike 
kunnskapskilder  

X X X  

har spesialisert kunnskap om faglige, vitenskapelige og 
etiske kvalitetsstandarder  

  X X 

har inngående kunnskap om vitenskapsteori og 
forskningsmetode  

 X X X 

 
Ferdigheter 

    

kan avdekke og analysere eksisterende teorier, metoder 
og fortolkninger av sammenheng mellom 
samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, 
og samfunnsnivå 

X  X X 

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike 
kunnskapskilder og anvender disse til å strukturere og 
formulere faglige resonnementer 

X X X X 

kan anvende ulike typer kunnskap, inkludert 
forskningsbasert kunnskap og erfaringskunnskap, på 
områder hvor sammenhengen mellom samfunn og helse 
trer frem  

  X X 

kan avdekke og analysere etiske utfordringer i 
fagutvikling og forskning 

X  X X 

kan formulere teoretisk og praktisk relevante 
problemstillinger i forsknings- og utviklingsarbeid 

  X X 

kan utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjennomføre et 
selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under 
veiledning 

 X X X 
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Generell kompetanse 
har bred oversikt over sentrale problemstillinger 
angående sammenhenger mellom samfunn og helse i lys 
av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og 
kulturelle rammer 

X  X X 

kan forstå betydningen av brukerkunnskaper som 
komplementære til teoretisk kunnskaper, og verdien av å 
integrere disse kunnskapene i forskning og fagutøvelse  

X  X X 

kan formidle problemstillinger innen eget fagfelt, både på 
en vitenskapelig og en populærvitenskapelig måte 

   X 

kan bidra til nytenkning og innovasjon i forsknings- eller 
utviklingsprosjekter 

  X X 

kan bidra i tverrfaglig samarbeid og viser respekt for 
andre fagpersoners rolle og kompetanse 

X   X 

 

Støttefunksjoner og infrastruktur  
Studietilbudet er samlingsbasert. Samlingsstedene vil variere mellom campusene henholdsvis i 
Vestfold (Bakkenteigen), Drammen og Porsgrunn. Alle campusene er godt utbygget med 
undervisningsrom, grupperom, bibliotektjeneste og IT-tjeneste. Bibliotekets ansatte har spesialisert 
kunnskap innen mastergradsprogrammets fagområder, og tilbyr oppfølging fra fagpersoner 
dedikerte til programmet. I klasserommene er det tilrettelagt for direkte overføring av undervisning 
mellom ulike campus og eventuelt til studenter som følger undervisningen hjemmefra, fra 
arbeidsplassen eller utlandet.  

Ved valg av lokalisering er det to hensyn som må veies opp mot hverandre: Hensynet til studentenes 
tilknytning til studieprogrammet under ett, og hensynet til studentenes tilknytning til studieretningen 
de har valgt. Studentene skal sikres gode læringsmiljøer både innenfor studieretningene og på tvers 
av dem, slik at de får best mulig nytte av å samarbeide om tverrfaglige perspektiver og 
fremgangsmåter. Denne kombinasjonen er viktig ikke minst for å realisere læringsutbytter.  

Når det vurderes som hensiktsmessig for studentenes læringsaktiviteter vil de kunne møte på 
forskjellige campuser og følge undervisning via internett i fellesemner. Når det vurderes som 
hensiktsmessig for læring vil alle møte på samme campus. Det vil her gjøres konkrete vurderinger 
som annonseres i god tid for studentene, blant annet ved kunngjøring av studiet.  

I utgangspunktet framstår veksling mellom campuser som en utfordring, men det gir også noen 
muligheter. Studentene vil få kjennskap til fagmiljøer ved de ulike campusene, og kan utvikle større 
faglige nettverk enn ved 1-campusløsning. Det er tidligere også gjort erfaringer med at veksling 
mellom campuser øker nedslagsfeltet for rekruttering til studieprogram, fordi studenter ser at hele 
eller deler av undervisningen vil avholdes i overkommelig avstand fra deres hjemsteder.  

I Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag har det over flere år vært jobbet med å styrke digital 
kompetanse (blant annet i bruk av «omvendt klasserom», og gjennom bruk av Canvas og Wiseflow), 
slik at forutsetningene for hensiktsmessig bruk av IKT som læringsstøtte er til stede. Studentene vil 
bli gitt nødvendig opplæring og støtte i forbindelse med bruk av IKT-løsninger som brukes i 
utdanningen. Dialogen med studentene mellom samlingene vil foregå via USNs digitale 
læringsplattform Canvas, som har vært i bruk siden studiestart i 2017. Ved behov vil det søkes støtte 
fra USNs Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU).  



 

29 
 

 

((5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet 
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i 
læringsprosessen. 

 

Studiets undervisnings- og læringsformer  
Melding til Stortinget nr. 16 (2016-2017) om Kultur for kvalitet i høyere utdanning legges til grunn for 
læringsmiljøet i studiene som tilbys ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Mastergradsstudiets 
undervisnings- og læringsformer er valgt med sikte på best mulig tilrettelegging for at studentene 
skal realisere læringsutbyttene. Et viktig utgangspunkt for slik tilrettelegging er at undervisningen er 
samlingsbasert. Det tilrettelegges for systematikk i studentarbeidet mellom samlingene etter 
prinsippene for blended learning og flipped classroom.  

Blended learning innebærer at tradisjonell undervisning kombineres med studentaktive 
læringsformer og bruk av digitale ressurser. Dette er en særlig relevant tilnærming i samlingsbaserte 
utdanninger fordi studentene da får hjelp til å strukturere egenarbeid mellom samlingene. Flipped 
classroom innebærer at formidling som tradisjonelt har vært gjort i klasserom presenteres i digitale 
forelesninger og andre undervisningsressurser som studentene får tilgang til før samlingene. Dermed 
frigjøres tid til mer studentaktive arbeidsmåter i samlingene. Følgelig er kombinasjonen av samlinger 
og IKT-basert undervisning sentralt i undervisningsopplegget. IKT vil bli brukt til ressursforelesninger, 
tekster og filmklipp, oppgaver og diskusjonsforum.  

En nærmere oversikt over arbeidsmåter i de enkelte emnene gis i studieplanens emneplaner. Den 
følgende gjennomgangen gir en oversikt over de mest brukte arbeidsmåtene i studieprogrammet, i 
ikke prioritert rekkefølge: 

 Ressursforelesninger. Gjennom forelesninger formidlet i samlinger eller med IKT får 
studentene gjennomgang av aktuelt fagstoff, oversikt over- og sammenhenger mellom faglig 
kunnskap og problemstillinger, samt mulighet til dialog og diskusjon med fagpersoner og 
andre studenter. 

 Seminarer og workshops. Gjennom seminarer og workshops i samlinger og på nett får 
studentene anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på eget arbeid, skriftlig og 
muntlig. 

 Gruppearbeid. Det legges opp til gruppearbeid på campusbaserte seminarer, i webinarer og 
egenorganisert av studentene i arbeid med arbeidskrav, blant annet for å fremme samarbeid 
mellom studenter i eller på tvers av studieretninger. 

 Skriftlige arbeidskrav. Det legges stor vekt på at studentene utvikler sine ferdigheter i 
akademisk skriving, og at de får veiledning og underveisvurderinger i dette arbeidet. 

 Muntlige presentasjoner. Gjennom dialog og konstruktiv kritikk fra medstudenter og 
fagpersoner får studenten øve seg på å forklare og argumentere for sin forståelse og 
vurderinger. 

 Selvstudier. Utdanningen er basert på stor grad av egenaktivitet i form av å lese og anvende 
pensumlitteratur og selvvalgt litteratur for å oppnå økt fagkunnskap, forberede seg til 
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undervisning og utføre arbeidskrav. Det tas initiativ til at studentene selv etablerer 
læringsgrupper.  

 Individuelt arbeid på og mellom samlingene. 
 Veiledning og oppfølging. Studentene får veiledning av fagpersoner knyttet til 

studieretningen og masterstudiet i forbindelse med arbeidskrav og gruppeoppgaver, 
muntlige presentasjoner, samt gjennom arbeidet med masteroppgaven. Studentene får 
veiledning i grupper eller individuelt 

 

Hvorfor oppnår studentene læringsutbytte ved valgte undervisnings- og 
læringsmetoder? 
Valg av læringsaktiviteter styres av hensynet til hvordan læringsutbytter oppnås, og varierer derfor 
mellom emnene. Eksemplene på arbeidsmåter listet over viser at det er stor variasjon i 
læringsformene. Alle arbeidsmåtene som er valgt gir studenten mulighet til å være aktive.  

Noen av arbeidsmåtene er velegnet når kunnskap oppsummeres og formidles for studentene 
(ressursforelesninger, videoer). Disse velges når emnets sentrale kunnskapsfelt skal rammes inn og 
presenteres for studentene. Andre læringsformer som seminarer, veiledning og gruppearbeid gir 
større rom for refleksjon og dialog og gir studentene mulighet til å teste ut og videreutvikle egen 
forståelse.  Læringsformer som skriftlige oppgaver gir studenten mulighet til å beskrive og utvikle 
egen forståelse av et tema/kunnskapsområde og gir trening i akademisk skriving. 

Generelt legges det opp til at alle arbeidsmåtene skal være dialogbaserte. Det betyr at det også i 
forelesninger inviteres til spørsmål, refleksjoner og drøfting. Dette er særlig viktig for å styrke det 
tverrfaglige perspektivet i studiet. I dialogen blir studenten oppfordret til å bringe inn tidligere 
læringserfaringer og perspektiver som står sentralt i fellesemner eller i egen studieretning. På den 
måten gis studenten muligheter til å reflektere over egne erfaringer og drøfte muligheter for andre 
måter å forstå en faglig problemstilling på, i forskning eller praksis. 

Tabell 12 Oversikt over obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer 

 

 

Som tabellen over viser innehar studiet flere obligatoriske og varierte arbeidskrav. De skal bidra til 
studentenes studieprogresjon og forberede dem til en avsluttende hjemmeeksamen i hvert emne. 
De vil aktivisere studentene underveis i studiet og øke deres akademiske kompetanse og understøtte 
dybdelæring8.  

Mens studiets undervisnings- og læringsformer (beskrevet tidligere i søknaden med denne 
overskriften) i stor utstrekning legger opp til dialogbaserte arbeidsmetoder innen og på tvers av 
studieretninger, legger arbeidskrav og vurderingsformer mer (men ikke utelukkende) opp til 
individuelle skriftlige arbeider. En sentral begrunnelse for dette er å fremme den enkeltes ferdigheter 

                                                           
8 Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm20162017001
6000dddpdfs.pdf  
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i akademisk skriving, og å tilrettelegge for individuelle tilbakemeldinger på studentens utvikling og 
fremdrift i tekstproduksjon, i tråd med forskningsbaserte anbefalinger for læring i høyere utdanning. 
Individuell skriftlig hjemmeeksamen er dominerende i MSH. Hjemmeeksamen gir studenten mulighet 

til refleksjon og til å begrunne og drøfte fagstoffet i lys av valgt studieretning. Læringsutbyttene 
krever at studentene kan resonnere, argumentere, drøfte og skrive på en akademisk måte. 
Hjemmeeksamen er en eksamensform som gir rom for slik kompetanseutvikling. Hensikten er at 
kunnskapen skal bli integrert på en mer dyptgripende måte. 

 

Sp Emner Arbeidskrav Eksamen 
15 Fellesemne: 

Samfunn og helse – 
Introduksjon 

2 arbeidskrav: 
Arbeidskrav 1: Skriftlig, gruppe, 1500 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Muntlig fremlegg, gruppe 

Hjemmeeksamen 1 uke 
Fagtekst 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Fellesemne: 
Vitenskapsteori og forskning 

2 arbeidskrav: 
Arbeidskrav: Skriftlig, individuelt, 1400 ord (+/- 10%) 
 

Hjemmeeksamen 1 uke 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15  Studieretning: 
Helsefremmende arbeid 
Emne 1 
Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid 

3 arbeidskrav: 
Arbeidskrav 1: Skriftlig individuelt, 700 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Skriftlig individuelt, 700 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 3: Skriftlig individuelt, 1400 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 3 dager  
Mappeoppgave Inntil 2100 ord  
Innledning 700 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Helsefremmende arbeid 
Emne 2 
Settingstilnærming i helsefremmende 
arbeid 

3 arbeidskrav: 
Arbeidskrav 1: Skriftlig individuelt, 700 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Skriftlig gruppe, 1500 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 3: Skriftlig, oversikt over individuelt selvvalgt pensum   

Hjemmeeksamen 3 dager 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Forebyggende arbeid med barn og 
unge 
Emne 1 
Forebygging, oppvekst og utvikling 

3 arbeidskrav: 
Arbeidskrav 1: Skriftlig gruppe, 1500 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Muntlig fremlegg, gruppe 
Arbeidskrav 3: Skriftlig, individuelt, 1400 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 1 uke 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Forebyggende arbeid med barn og 
unge 
Emne 2 
Psykososialt arbeid med barn og unge 

3 arbeidskrav: 
Arbeidskrav 1: Skriftlig gruppe, 1500 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Muntlig fremlegg, gruppe 
Arbeidskrav 3: Skriftlig, individuelt, 1400 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 1 uke 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15  Studieretning: 
Psykisk helse- og rusarbeid 
Emne 1 
Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og 
rusarbeid 

3 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Skriftlig, individuelt, 700 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Skriftlig, individuelt, 700 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 3: Skriftlig, gruppe, 1000 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 2 uker  
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Psykisk helse- og rusarbeid 
Emne 2 
Tverrfaglig utvikling og personlig 
vekst i psykisk helse- og rusarbeid 

1 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Skriftlig, individuelt, 1400 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Muntlig medstudentrespons, gruppe 
 

Hjemmeeksamen 2 uker 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Funksjonshemming og samhandling 
Emne 1 
Funksjonshemming og 
medborgerskap 

2 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Muntlig fremlegg, individuelt 
Arbeidskrav 2: Skriftlig, individuelt, 1.400 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 1 uke 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 Studieretning: 
Funksjonshemming og samhandling 
Emne 2 
Funksjonshemming og sosial 
innovasjon 

2 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Muntlig fremlegg, individuelt 
Arbeidskrav 2: Skriftlig, individuelt, 1.400 ord (+/- 10%) 

Hjemmeeksamen 1 uke 
3000 ord (+/- 10%) 
Gradert karakter 

15 
 

Fellesemne: 
Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode 

2 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Skriftlig, individuelt, 1000 ord (+/- 10%) 
Arbeidskrav 2: Skriftlig, individuelt, 1000 ord +/- 10%) 

Hjemmeeksamen 
3000 ord (+/- 10%) 
Bestått/ikke bestått 

30 Fellesemne:  
Masteroppgave 

2 arbeidskrav 
Arbeidskrav 1: Muntlig fremlegg, individuelt 
Arbeidskrav 2: Forberedt medstudentrespons  

Monografi 20 000 ord (+/- 
10%) eller artikkel 3-4000 ord 
pluss ramme 5000 ord. 
Gradert karakter 
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Karakterfastsettelse 

Vurderingsformene som anvendes skal munne ut i karakterfastsetting i tråd med beskrivelsene i § 6-
2 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Karakterskalaene A – F brukes i 
tråd med de generelle beskrivelsene i § 6-2. I forbindelse med utforming av eksamensoppgaver skal 
kravet for hvert karakternivå beskrives nærmere basert på emnets læringsutbytter og det spesifikk 
fagstoffet som testes i eksamensoppgavene.  

Karakterskalaen bestått / ikke bestått er ikke like tydelig definert i forskriften. Med utgangspunkt i 
anbefalinger i «Retningslinjer for karakterskalaen bestått / ikke bestått»9 skal det på sammen måte 
som for gradert skala utarbeides beskrivelser for kravet for karakternivå bestått. I rapporten fra UHR 
s. 27 anbefales at: 

 Kravet til bestått karakter er at vurderingen ikke knyttes til et trinn i 
bokstavkarakterskalaen.  

 Det gis en generell beskrivelse av kravet til bestått karakter som er som følger: Kandidaten 
har oppfylt kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse. 

Vi vil derfor i forbindelse med utforming av eksamensoppgaver beskrive karakterkravet for bestått 
basert på emnets læringsutbytter og det spesifikk fagstoff som testes i eksamensoppgaven.  

 

((6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.  

 

Beskriv hvordan studentene møter forskning 
I delen om «Krav til fagmiljø» senere i søknaden beskrives hvordan kravene til bredde, stabilitet og 
tilstrekkelig antall ansatte innenfor studietilbudet er ivaretatt. Studentenes møter med forskning i 
mastergradsprogrammet er et fellesanliggende for alle i fagmiljøet, og det er særlig gjennom 
forskningsgrupper og forskningssentra at fagmiljøets forskningskompetanse utvikles. Disse gruppene 
og sentrene har alle bidratt i utviklingen av studieprogrammet, og vil være sentrale i driften av 
programmet. Nedenfor konkretiseres hvordan aktivitetene i tre forskningsgrupper og tre 
forskningssentra ved USN sikrer at forskningen studenter møter er relevant for realisering av 
læringsutbytter. I den senere delen «Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står 
i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet» gis det en oversikt over 
sentrale fagpersoner i miljøet, fordelt på studieretninger. Hvordan disse fagpersonene er knyttet til 
forskningsgrupper og forskningssentra vises i punktlistene nedenfor.  

Følgende tre forskningsgrupper bidrar både til utvikling av relevant kompetanse i fagmiljøet, og til at 
studentene møter forskning relevant for studieprogrammet: 

                                                           
9 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsutvalget i UHR November 2015, 
http://www.uhr.no/documents/rapport_om_best_tt_ikkje_best_tt_19_11.pdf)  
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 Helsefremmende arbeid. Denne forskningsgruppen har i dag omtrent 15 ansatte ved 
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og i tillegg deltar flere forskere fra USN eller andre 
virksomheter. Aktuelle forskningsprosjekter er blant annet Folkehelselovens betydning for 
organisering av folkehelsearbeidet i norske kommuner, Samhandlingsreformens effekt på 
kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør, Arbeidshelse: Arbeid og 
levekår blant personer som har gjennomlevd kreftbehandling, Mangfold på arbeidsplassen: 
fokus på unge arbeidstakere med funksjonshemming eller innvandrerbakgrunn, 
Jobbengasjement og arbeidsnarkomani, Salutogen kapasitetsbygging, og Opplevelsen av å 
pensjonere seg: fortellinger om velvære. Forskningsgruppens deltakere er sentrale 
bidragsytere både i studieretningen Helsefremmende arbeid og i felles obligatoriske emner, 
herunder særlig professorene Torp, Tveito og Langeland, førsteamanuensene Lorentzen, 
Hagen, Havari, Hilsen, Stang, Bauger og Vinje, førstelektorene Rønningen og Ausland, og 
universitetslektorene Syse og Svanøe.  

 Velferdstjenester til utsatte grupper. Denne forskningsgruppen vektlegger to 
komplementære forskningstilnærminger: Den ene tilnærmingen tar utgangspunkt 
«nedenfra” hos brukere og deres samhandling med profesjonsutøvere og velferdssystemet. 
Tematisk sett vil dette sporet vektlegge Barnevern, omsorg og mangfold, med et spesielt 
fokus på barn og unge med minoritetsbakgrunn. Den andre forskningstilnærmingen tar 
utgangspunkt i at mangfoldet i utsatte gruppers behov gir samhandlingsutfordringer 
«ovenfra», med et spesielt fokus på utdanningsbehov, profesjonsidentitet, kompetanse og 
organisatoriske utfordringer. Tematisk sett vil dette sporet vektlegge Funksjonshemming, 
utdanning og velferdsstat. Aktuelle forskningsprosjekter er Coming of Age in Exile, 
Velferdsstat og funksjonshemming, Samhandling om tjenester til utsatte barn og familier, 
Parenting Young Children, Velferdsstatens tjenester, og Fleksibel vernepleierutdanning. 
Forskningsgruppens deltakere er sentrale bidragsytere i studieretningene Forebyggende 
arbeid med barn og unge, og Funksjonshemming og Samhandling, samt i felles obligatoriske 
emner. Dette gjelder i første rekke professorene Vike, Skovdahl, Ness og Kvello, 
førsteamanuensene Hauge, Eide, Braathen, Haukelien og Holmberg, førstelektorene Røsvik 
og Hem, og universitetslektorene Mustvedt, Lund, Kobro, og Langemyhr. Det skal for øvrig 
spesielt bemerkes at det fra og med vår 2018 har blitt jobbet systematisk med å utvikle 
denne forskningsgruppen slik den er mest mulig relevant som «møtested» for fagpersoner i 
alle instituttets faggrupper. Dermed bringer denne forskningsgruppen sammen de miljøene 
som skal stå for driften av det nye mastergradsprogrammet. Dette utviklingsarbeidet er ledet 
av professorene Vike (faggruppe Sosialfag), Torp (faggruppe Helsefremmende arbeid) og 
Karlsson (faggruppe Psykisk helse- og rusarbeid).   

 Oppvekst og utdanning. Denne forskningsgruppen vektlegger oppvekstsvilkår i bred 
forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle 
treffsteder. Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse- og 
sosialsektoren. Gjennom å utvikle empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i regionen 
styrkes kunnskapsgrunnlaget for aktørene i oppvekstfeltet. Aktuelle forskningstemaer er 
Skoleavbrudd og gjennomføring av videregående skoler, Ungdom, Barnevern, Det regionale 
flerkulturelle oppvekstmiljøet, Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og barns utvikling, 
Sosial klasse og sosial ulikhet i dag, Lokalmiljø og fritidstradisjoner. Denne 
forskningsgruppens deltakere har vært sentrale i oppbygging og drift av det tidligere 
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mastergradsprogrammet (heretter studieretningen) Forebyggende arbeid med barn og unge, 
og mange studenter har gjennomført sine masteroppgaveprosjekter som assosierte 
medlemmer av forskningsgruppen. Denne praksisen vil videreføres i det nye 
mastergradsprogrammet, og er en aktuell mulighet også for studenter tatt opp på andre 
studieretninger enn Forebyggende arbeid med barn og unge.   

 

Følgende tre forskningssentra bidrar både til utvikling av relevant kompetanse i fagmiljøet, og til at 
studentene møter forskning relevant for studieprogrammet: 

 Senter for psykisk helse og rus. Dette senteret arbeider for å utvikle et solid forskningsmiljø 
som personer med brukererfaring, pårørendeerfaring og klinisk erfaring samt forskere ønsker 
og kan være en del av. Senteret bidrar med forskning som kan styrke den nasjonale og 
internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus, med særlig vekt på Personers 
erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper, Person- og kontekstsentrerte 
tilnærminger, Familie- og nettverksperspektiv, Helsetjenesteorganisering, utøvelse og 
effektivitet, Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert 
forskningssamarbeid i klinisk praksis. Ansatte som bidrar til senteret er også sentrale 
bidragsytere i studieretningen Psykisk helse- og rusarbeid og til felles obligatoriske emner. 
Dette gjelder i første rekke professorene Bongaardt, Karlsson, Sunde og Borg, dosent Andvig, 
førsteamanuensene Bjørna, Klevan, Krane og Sælør, og universitetslektorene Tangvald-
Pedersen og Sommer.   

 SESAM – Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon. Dette 
senteret engasjerer seg i tverrsektorielt samarbeid (medborgere, politikere, offentlig 
forvaltning, fagmiljøer og akademiske institusjoner både i inn og utland) for å utvikle 
forskningsbasert kunnskap om sosialt entreprenørskap, samskaping og sosial innovasjon. 
Aktuelle forskningstemaer og prosjekter er blant annet Rethinking Work Inclusion for People 
with Intellectual Disabilities, Sosial innovasjon i skjermede virksomheter (VTA-S), Sosialt 
entreprenørskap i arbeidsinkludering, Samskaping i kommunal virksomhet, og Local 
Collaborative Social Innovation. Ansatte som bidrar til senteret er også sentrale bidragsytere 
i studieretningen Funksjonshemming og Samhandling, i første rekke professor Vike, 
førsteamanuensis Hauge, og universitetslektor/ senterleder Kobro.  

 Senter for Omsorgsforskning Sør. Dette senteret driver tverrfaglig praksisnær forskning og 
utvikling innen omsorgsfeltet, i nært samarbeid med kommuner i regionen. Senteret har 
samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, 
innenfor temaområdene Samhandling og samarbeid, Organisering og innovasjon i 
omsorgstjenestene, og Pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 
Eksempler på aktuelle forskningsprosjekter er Tjenesteshop (Velferdsteknologi i 
kommunehelsetjenesten), Psykososial helse til hjemmeboende eldre med demens, 
Pasientkvalitet i sykehjem, og Aktive seniorhjem. Ansatte som bidrar til senteret er også 
bidragsytere til studieretningen Funksjonshemming og samhandling, i første rekke 
førsteamanuensis Haukelien.  
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Studentene vil møte forskning gjennom hele studiet og i alle emner. Forskningen møter de både i 
form av kunnskap om hva forskning er, og i form av formidling av forskningsresultater fra de 
fagansatte, samt i pensum og selvvalgt litteratur. Ved de tre eksisterende mastergradsutdanningene 
som inngår i Samfunn og helse er det langvarig og bred erfaring med involvering av 
mastergradsstudenter i FoUI-prosjekter. Disse erfaringene vil vi bygge videre på. I forbindelse med 
arbeid med masteroppgaven får studentene invitasjon til deltakelse i fagansattes pågående 
forskningsprosjekter. Systematikk i slike invitasjoner vil sikres gjennom forskningsgruppene og 
forskningssentrene beskrevet over. På denne måten ønsker vi at studentene blir aktive deltakere i 
forskningsfellesskap, i samsvar med intensjonene i «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».10 
Deltakelse i forskningsgrupper vil også bidra til å styrke dannelsesaspektet i utdanningen.  

 
 

 

((7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart.  

 

Universitetet i Sørøst-Norge har i sin Strategi for Internasjonalisering tydelige mål for å sikre at USN 
skal ha en avtaleportefølje som bidrar til aktive internasjonale samarbeid. USNs 
internasjonaliseringsstrategi vektlegger betydningen av å delta i sterke, tverrfaglige internasjonale 
nettverk av høy faglig kvalitet og relevans. Fakultet for helse- og sosialvitenskap jobber derfor mot å 
konsentrere vårt internasjonale arbeid mot noen utvalgte strategiske partnere.  Inn mot Master i 
samfunn og helse ønsker fakultetet å konsentrere vår internasjonalisering med følgende partnere og 
nettverk som vi allerede har MoU/Erasmus-avtaler med: 

 McMaster University, Ontario, Canada 
 Maastricht University, Maastricht, Nederland 
 University of California Berkeley, San Fransisco, USA  
 California State University Dominguez Hills, USA 
 Savitribai Phule Pune University, India 
 Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina 
 Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika 
 European Network of Universities of Social Work (SocNet98) 

 

Disse strategiske partnerne er institusjoner/nettverk som er strategisk viktige og skal bidra til 
flerdimensjonalt samarbeid i form av: 

 gjensidig utveksling av studenter og ansatte 
 utvikling av felles studieretninger, emner og prosjekter på utdanningsfeltet 
 utvikling av forskningssamarbeid 

 

                                                           
10 Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
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Nevnte strategiske partnere har høy kvalitet og er ledende på felt innen samfunn og helse. De nevnte 
institusjoner tilbyr særlig relevante kurs- eller praksistilbud til utreisende studenter, har interesse av 
å sende studenter på semester- eller sommerskoleopphold til USN, og vi arbeider med å skape 
samarbeid i form av å sende ansatte på lærerutveksling/institusjonsbesøk. Forelesere ved de nevnte 
universitet vil kunne bidra inn i programmet og studieretningene i Master i Samfunn og helse i form 
av gjesteforelesninger, enten fysisk eller digitalt.  

Internasjonalisering ved Master i Samfunn og helse vil foregå på følgende måter: 

 Engelskspråklige emner. Vi har p.t. to engelskspråklige emner: Global transitions within local 
communities. Small places, big changes (12 st.p.) og Introduction to Global transitions within 
local communities (3 st.p.) tilknyttet Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og som vil inngå 
som valgemner i Master i Samfunn og helse. Emnene er et resultat av konkret samarbeid med 
McMaster University i Canada og med Maastricht University i Nederland. For emneplaner se: 
https://www.usn.no/english/academics/find-courses/health-and-social-work/introduction-to-
global-transitions-within-local-communities/ og https://www.usn.no/english/academics/find-
courses/health-and-social-work/global-health-master-course/. Emnene vil gå i vårsemesteret og 
gir mulighet for innveksling av studenter, men også for internasjonalisering hjemme ved at egne 
studenter har mulighet til å velge et engelskspråklig emne. På sikt vil vi utarbeide en egen 
engelskspråklig studieretning i Global health. Det vil da være mulig å ta hele mastergradsstudiet 
på engelsk. Global health vil dermed bli et godt tilbud for innveksling og internasjonalisering 
hjemme for hele fakultetet/USN.  

 
 Mobilitet. For innreisende studenter planlegger vi, som del av den kommende studieretningen 

Global health, å tilby emner i samlet omfang av minst 30 studiepoeng på engelsk. Emnene kan 
tilbys enten i samme semester, eller i en kombinasjon av siste halvdel høst og første halvdel vår 
semester. Den siste løsningen er særlig tenkt tilpasset innreisende studenter fra institusjoner 
med tri-semester systemer. Fordi studiemodellen for mastergradsstudiet er samlingsbasert vil vi 
kunne tilpasse undervisningsopplegg for disse studentene, gjennom bruk av IKT og e-læring 
mellom samlinger.   
 

 For utreisende studenter vil det være flere muligheter. Det kan tillates 15 studiepoeng valgfrie 
emner og 15 studiepoeng metodefag eller 30 studiepoeng i en annen kombinasjon. For å sikre at 
fagene er kompletterende sammenlignet med de vi tilbyr her, vil vi forhåndsgodkjenne emner fra 
våre nevnte strategiske partnere inn mot Master i Samfunn og helse. Vi har tilrettelagt semester 
5 og 6 for utveksling og vi vil begynne arbeidet med å rekruttere studenter til utveksling allerede 
ved studieoppstart første år.  
 

 Gjesteforelesere er et annet, viktig internasjonaliseringstiltak, særlig for studenter som ikke kan 
reise ut. Vi har som mål å invitere minst en utenlandsk gjesteforeleser per studieretning per 
studieår, primært fra nevnte partnere. Gjesteforelesning/undervisning vil kunne foregå ved hjelp 
av digitale plattformer, slik at vedkommende ikke må forflytte seg til Norge, men kan også foregå 
i forbindelse med et ansattopphold hos oss på USN. 

 
 Engelsk pensum. Instituttets strategiplan for internasjonalisering har som målsetting at hvert 

emne skal inkludere minst 15 % engelskspråklig pensum. I enkelte emner vil det være naturlig 
med langt mer engelskspråklig pensum, opp mot 100 %.  
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 Utdannings- og forskningssamarbeid med sentrale, strategiske partnere på fakultetsnivå 

 SIU-finansiert undervisningssamarbeid med McMaster University og Maastricht 
University (2015-2018). Blant resultatene er utvikling av mastermene «Global health»; 
ansatt- og studentutveksling; forskningssamarbeid 

 Forskningssamarbeid og ansattutveksling innen psykisk helsearbeid med Yale University, 
USA 

 Student- og ansattutveksling med Savitribai Phule Pune University innen sosialfag og 
helsesøsterfag, India 

 Student- og ansattutveksling med California State University Dominguez Hills innen 
oppvekst, barn og familie, USA 

 Deltaker i European Network of Universities of Social Work (SocNet98); inkl. 
samarbeidsavtaler som er relevante for Masters studieretninger 

 Forskningssamarbeid med University of California Berkeley på Kongsberg; et årlig felles 
sommerskole om øye og synsforskning er del av samarbeidet 

 Samarbeid med Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, Kina). 
Utveksling planlegges 

 Samarbeid med Nelson Mandela University Sør-Afrika gjennom PANORAMA-strategien. 
Utveksling planlegges 

For å operasjonalisere internasjonaliseringsarbeidet ytterligere vil Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap ta initiativ til å opprette en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra Seksjon for 
internasjonalisering og ledere for hver studieretning i Master i Samfunn og helse for å utarbeide 
konkrete tilbud for student inn- og utveksling.  

 

((8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

 

Det er lagt til rette for studieopphold av ett semesters varighet i 5. eller 6. semester (valgemne) for 
deltidsstudenter, 3. eller 4. semester for heltidsstudenter. Studenter kan også innvilges utveksling i 
obligatoriske studieretningsemner. Da må studenten i tilfelle søke om innpassing, og dokumentere at 
emnet som ønskes tatt ved en annen institusjon gir samme læringsutbytter som det obligatoriske 
emnet som ønskes utveksles.  

For øvrig vises til tidligere redegjørelse i del 7 over, «Studietilbudet skal ha ordninger for 
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart». 

 

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon 
og praksissted. 
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Det er ikke krav om praksis for opptak, og ingen krav om praksis i obligatoriske emner. Ett valgemne 
har praksis som arbeidskrav. Før start på dette emnet må studenten ha minst ett års yrkespraksis i et 
helse- eller sosialfaglig yrke etter fullført bachelorutdanning. 

 

Vedlegg til krav til studietilbudet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan 1 
Strategi og handlingsplan 4 og 5 
Avtaler om internasjonalisering 3 
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende) Ikke relevant 
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur 
eksternt 

Ikke relevant 

Signert(e) praksisavtale(r) Ikke relevant 
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert studium) 
kommer i tillegg: 

Ikke relevant 

Studieplan for nettstudiet (hvis relevant) Ikke relevant 
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere Ikke relevant 
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene Ikke relevant 
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av nettstudenter 
(som responstid osv.) 

Ikke relevant 
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Krav til fagmiljø  
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
høyere utdanning og fagskoleutdanning 

§ 3-2.Akkreditering av mastergradsstudier 

 

  ((1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.  
 

Faglig bredde og avgrensning av kunnskapsområder 
Mastergradsstudiet i Samfunn og helse er et tverrfaglig mastergradsstudium. Teoretiske 
innfallsvinkler, brukerkunnskaper, samt vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske 
analyseferdigheter fungerer som ressurser som muliggjør kompetanseutvikling både innenfor og på 
tvers av studieretninger. Faglig bredde er sikret på flere måter: 

 Studiet er tverrfaglig og gir studenten mulighet til en bredere faglige forståelse av det 
aktuelle kunnskapsfeltet 

 Pensum er en kombinasjon av tverrfaglig norsk og internasjonalt lærestoff. Dette gir større 
bredde i framstilling og fortolkning av det aktuelle lærestoffet 

 Muligheter til å ta emner i programmet utenlands gir studenten mulighet til å sette sin 
forståelse av lærestoffet inn et bredere perspektiv 

 De vitenskapelig ansatte knyttet til MSH representerer en rekke profesjoner og fagdisipliner. 
Se mer utfyllende beskrivelse i punktet nedenfor 

Faglig dybde sikres gjennom hver av de fire ulike studieretningene. Navnene på studieretningen er 
valgt med omhu og tilpasset innholdet i hver av dem. En potensiell søker som leser 
studieprogrammet skal dermed kunne forstå hva som er kjernen i studieretningen, og hva som er 
avgrensingen i den.  

Balansen i hensyn til å kombinere bredde og dybde kommer også til uttrykk gjennom 
sammensetningen av emner i studieprogrammet. Når masteroppgaveemnet holdes utenom – det 
fungerer både som et felles emne og som fordypning innenfor en studieretning – er fordelingen 45 
studiepoeng på felles emner og 45 studiepoeng på studieretningen.  

 



 

40 
 

((22) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig 
aantall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller 
kkunstnerisk  utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet 
sskal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha 
relevant kompetanse. 
 

Begrunn at fagmiljøet har relevant kompetanse, er stabilt og bredt 
Fagmiljøet består av ansatte med relevant kompetanse innen alle studieretningene, som også har 
omfattende erfaring fra drift av mastergradsutdanninger (se vedlegg 6 og 7). Mastergradsstudiet i 
Samfunn og helse er det eneste ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og vil være attraktivt 
for ansatte å bidra i. 75 prosent av de ansatte som er tilknyttet mastergradsstudiet har topp- eller 
førstekompetanse, herunder eksempelvis 11 professorer i fast stilling. Blant de ansatte er også 
fagpersoner tilknyttet fire av fakultetets forskningssentre. Stabiliteten i fagmiljøet er god da 
majoriteten av de fagansatte er i faste tillinger ved USN. Fakultet for Helse- og sosialvitenskap kan 
vise til stabil arbeidsmasse med lite turnover. 
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((3) Fagmiljøet skal kkunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
ssamarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger 
sskal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.. 
Fagmiljøet knytte til MSH består av aktive forsker som deltar i forskningsgrupper og forskningssentre 
ved egen institusjon og samarbeider med nasjonale eller internasjonale forskere.  

Publikasjonslistene for de fem siste årene inngår i CV-ene (vedlegg 6), og viser utstrakt internasjonal 
og nasjonal publisering. Mange publikasjoner er i nivå 2 tidsskrifter. Vi anser samarbeid dokumentert 
gjennom publikasjoner med fagpersoner fra andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. I 
punktlisten nedenfor er det ført opp noen eksempler på nylige publikasjoner fra sentrale 
fagpersoner som bidrar både innenfor studieretninger og på tvers av dem i felles emner:  

 Bongaardt, R., Røseth, I., & Baklien, B. (2016). Hiking leisure: Generating a different 
existence within everyday life. Sage Open, October-December, 1-10. DOI: 
10.1177/2158244016681395  

 
 Brydon-Miller, M. & Hilsen, A. I. (2016). Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of 

Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research. In M. Phillips & N. Rumens (eds.), 
Contemporary Perspectives on Ecofeminism. Routledge.  

 
 Kokko S, Liveng A, Torp S. (2018). 20 years of health promotion research in the Nordic 

countries: health, wellbeing and physical activity.  Scandinavian Journal of Public Health; 
46 (Suppl 20): 3-6. Available 
at  http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494817751041  

 
 Langeland E., Gjengedal, E., Vinje, HF (2016). Building salutogenic capacity: A year of 

experience from a salutogenic talk-  
 therapy group. International Journal of Mental Health Promotion, 18 (5), 247-

262.  DOI:  10.1080/14623730.2016.1230070. Published online 22.9  
 

 Ness, O., Kvello, Ø., Borg, M., Semb, R., & Davidson, L. (2017). “Sorting things out 
together”: Young adults’ experiences of collaborative practices in mental health and 
substance use care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 20(2), 1–17. 

 
 Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. og Eide, K. (2017) Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt 

arbeid med barn og familier.  Oslo: Gyldendal Akademisk  
 

 Sundet, Rolf; Kim, Hesook Suzie; Ness, Ottar; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Biong, 
Stian (2016).  Collaboration: Suggested Understandings. Australian and New Zealand 
Journal of Family Therapy; Volum 37.(1) s. 93-104   

 Torp, S, Syse, J, Paraponaris, A og Gudbergsson, S (2016) Return to work among self-
employed cancer survivors. J Cancer Surviv. Published online 12.11.16. DOI 
10.1007/s11764-016-0578-8  

 
 Ulland, Erna; Karlsson, Bengt; Seikkula, Jakko. Hvordan startet det hele i 2004 - hvor og 

hva tenkte vi om åpne samataler? Fra åpne samtaler til dialogiske praksiser; 2013-08-31 - 
2013-09-07 

 Veseth, M., Binder, P. E., Borg, M., & Davidson, L. (2013). How I found out I had a bipolar 
disorder: A reflexive-collaborative exploration of participants’experiences of identifying that 
they are struggling with a severe mental health problem. 4.(1) 21-38.  

Det vil føre for langt å redegjøre for alle forskningsprosjekter og forskningsnettverk fagpersoner i 
miljøet er knyttet til. Det som er særlig relevant i denne sammenhengen er at mange av disse 
aktivitetene støtter oppunder studieprogrammets ambisjon om å kombinere felles overbygning og 
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fordypning i studieretninger. Konkret skjer dette gjennom at fagpersoner i miljøet samarbeider på 
tvers av faggrupper og studieretninger. Noen konkrete eksempler på dette:  
 

 Forskningsprosjektet «Coming of Age in Exile» (Norforsk) tematiserer nylig ankomne unge 
flyktningers helse, utdanning og arbeidstilknytning. Bidragsytere er blant andre Eide, 
Hauge og Tangvald-Pedersen, som er sentrale fagpersoner i tre av det nye 
mastergradsprogrammets studieretninger.  

 Forskningsprosjektet Rethinking Work Inclusion for People with Intellectual Disabilities 
(NFR) tematiserer arbeidsinkludering for mennesker med utviklingshemming. Bidragsytere 
er blant andre Hauge, Gulslett, Kobro og Vike, som er sentrale i tre av studieretningene.  

 Forskningsprosjektet Gatelagsfotball (NFR) tematiserer sosialt entreprenørskap for 
inkludering av mennesker med sammensatte rus- og psykiatrilidelser. Bidragsytere er 
blant andre Karlsson, Borg, Kobro og Vike, som er sentrale i tre av studieretningene.  

 Forskningsprosjektet «Developing Well-being as One Grows Older» tematiserer opplevelser 
av psykisk velvære blant pensjonister og hvordan å fremme den rett etter overgangen til 
pensjonisttilværelsen. Bongaardt og Bauger er tilkoblet 2 av studieretningene samt 
metodeemnet. 

 Forskningssøknad (NFR under vurdering) « Ecological Health for Adolescents: a county 
collaborative approach to promote health and wellbeing of adolescents in Norway 
(EcoHeAd)» tematiserer helsefremmende arbeid med ungdommer basert på en økologisk 
modell. Alle fakultetene ved USN er representert; bidragsytere fra IHSV er Bongaardt, 
Krane, Lorentzen og Torp som er tilkoblet to av studieretningene. 

 Bokprosjektet «Velferdsstatens transformasjon» tematiserer velferdsstatsteori som felles 
overbygning for fagfeltene til studieretningene som inngår i mastergradsprogrammet. 
Bidragsyterne kommer fra alle faggruppene og fordeler seg ganske jevnt mellom de fire 
studieretningene og fellesemnene, herunder blant andre professorene Vike og Sunde 
(redaktører), Karlsson, Borg, Torp og Fosse, førsteamanuensene Hauge, Eide, Sælør og 
Gulslet, og førstelektor Hem.  

 
 
Hovedpoenget med å vise til disse aktivitetene er at sentrale fagpersoner i det nye 
mastergradsprogrammet allerede samarbeider på tvers om forskning som er relevant både i de 
enkelte studieretningene og på tvers av dem. Faggruppene har som vist jobbet systematisk med å 
utvikle slike samarbeid siden de ble samlet i et institutt, og er dermed et eksempel på å kombinere 
utvikling av felles overbygning med fordypning i fagfelt – slik nettopp det nye mastergradsstudiet 
skal realisere for dets studenter.  
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(studietilsynsforskriften § 2-3) 

((1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 
 
Master i Samfunn og helse har tilknyttet seg en rekke fagansatte med topp- og førstekompetanse, 
med relevant og stor bredde i faglig bakgrunn og spesialisering, hvilket gir et solid fagmiljø og et godt 
utgangspunkt for et tverrfaglig masterstudium.  

  
Oppsummert har fagmiljøet rundt Master i Samfunn og helse: 

 14 professorer (hvorav 3 prof.II) i til sammen 5,85 årsverk 
 19 førsteam. og 4 førstelektorer i til sammen 11,5 årsverk  
 9 universitetslektorer og 4 stipendiater i til sammen 5,6 årsverk. 

 
28 prosent (14 av totalt 50 årsverk) i fagmiljøet har toppkompetanse, og 46 prosent (23/50) i 
fagmiljøet har førstekompetanse.   
 
 
Tabell 13 Oversikt over hvilket fagområde den enkelte ansatte er tilknyttet 

Helsefremmende 
arbeid 

Forebyggende 
arbeid med barn 
og unge 

Psykisk helse- og 
rusarbeid 

Funksjonshemming 
og Samhandling 

Fellesemner 

Professor 
Elisabeth M. Fosse 
Steffen Torp 
Torill Tveito 
Eva Langeland (PII) 
 
Førsteamanuensis 
Ingun Stang 
Lars Bauger 
Hege F. Vinje 
Catherine Lorentzen 
Susanne Hagen 
Anne M. Havari 
Anne Inga Hilsen 
 
Førstelektor 
Grete E. Rønningen 
Liv Hanson Ausland 
 
Universitetslektor 
Jonn Syse 
Karol Svanøe 
 
Stipendiat 
Torill Eide 
Birgit Brusletto 
 

Professor 
Halvard Vike 
Ottar Ness 
Øyvind Kvello 
 
Førsteamanuensis 
Ketil Eide 
Moses Deyegbe 
Kuvoame  
Line Joranger 
Åse Holmberg  
 
Førstelektor 
Kjersti Røsvik 
Hans Einar Hem 
 
Universitetslektor 
Elisabeth Gulløy 
 
Stipendiat 
Eva Lill F. Vassend 
Ann Kristin Larsgaard 

Professor 
Rob Bongaardt 
Marit Borg 
Bengt Karlsson 
Rolf Sunde 
Larry Davidson (PII) 
Mike Slade (PII) 
 
Dosent 
Ellen Andvig 
 
Førsteamanuensis 
Saphira Bjørna  
Trude Klevan 
Vibeke Krane 
Knut Tore Sælør 
 
Universitetslektor 
Mona Sommer 
Olav Tangvald-
Pedersen 

Professor 
Halvard Vike 
Kirsti-Iren Skovdahl 
Marit Borg 
 
Førsteamanuensis 
Hans A. Hauge 
Heidi Haukelien 
Monica Gulslet 
Tore Braathen 
 
Universitetslektor 
Lars U. Kobro 
Mariann Mustevdt 
Lise E. Langemyhr 
Anne Grete Lund  
 
Stipendiat 
Eva Lill F. Vassend 
Ann Kristin Larsgaard 

Professor 
Halvard Vike 
Steffen Torp 
Bengt Karlsson 
Rob Bongaardt 
Torill Tveito 
Eva Langeland 
 
Førsteamanuensis 
Hans A. Hauge 
Cathrine Lorentzen 
Lars Bauger 
Susanne Hagen 
Ingun Stang 
Line Joranger 
 
Førstelektor 
Liv Hanson Ausland 
Kjersti Røsvik 
Hans Einar Hem 
Grete E. Rønningen 
 
Universitetslektor 
Jonn Syse 
Elisabeth Gulløy 
Olav Tangvald-
Pedersen 
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Se Vedlegg 7 med NOKUTS tabell 2 og 3 for en mer detaljert oversikt over fagansattes planlagte 
faglige bidrag i masterstudiet.  

 
I fagmiljøet ved master i Samfunn og helse er det flere fagpersoner som ikke er fast ansatt ved USN, 
og fagansatte som bidrar med mindre enn 0,1 årsverk inn i mastergradsstudiet. Dette er beskrevet i 
mer detalj i Vedlegg 7.   
 

 

((2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.  
En stor andel ansatte ved USN som er knyttet til mastergradsstudiet i samfunn og helse har UH-ped 
eller tilsvarende – se vedlegg 6 og tabellen nedenfor.  

Tabell 14  Oversikt over pedagogisk kompetanse 

Rob Bongaardt Universitetspedagogikk, Free University, Amsterdam, 1995. 
Forskningsveiledning, NTNU, Trondheim, 2001 
Sertifisert PhD veileder gjennom Developing Doctoral Supervision 
Course, HSN, 2017 
Trainer the Trainer Developing Doctoral Supervision, Universitet i 
Stavanger, 2018. 

Marit Borg - 
Bengt Karlsson Pedagogikk hovedfag 
Rolf Sundet - 
Ellen Andvig Kurs i vitenskapelig veiledning (5 studiepoeng) Høgskolen i Buskerud 

(2011) 
Seminarrekke i Pedagogisk Kompetanseheving (PeKH) avd. helsefag, 
Høgskolen i Vestfold, 2005 
Pedagogikk og fagdidaktikk (10 VT) embetsstudiet i 
sykepleievitenskap, UiO, 1995 
Godkjent som sykepleiefaglig veileder 

Saphira Bjørna  Training to Train, v/Psykosyntes Institutet Gøteborg, halvtårs kurs 
2005 

Trude Klevan Sertifisert PhD veileder gjennom Developing Doctoral Supervision 
Course, USN, 2018 

Vibeke Krane Sertifisert PhD veileder gjennom Developing Doctoral Supervision 
Course, USN, 2018 

Knut Tore Sælør UH-pedagogikk emne 1. 2018. 
Mona Sommer Allmennlærerutdanning (adjunkt) 
Olav Tangvald-Pedersen Veiledningspedagogikk 
Liv Hanson Ausland Pedagogikk grunnfag, NTNU  

Pedagogikk mellomfag/sos.ped , NTNU  
Lars Bauger - 
Elisabeth Fosse Obligatorisk kurs i universitetspedagogikk, Universitetet i Bergen, 

2002 
Susanne Hagen Sykepleieveiledning, Høgskolen i Vestfold 2002 
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Anne Elisabeth Münster 
Halvari 

Grunnfag og mellomfag: Pedagogikk og utviklingspsykologi. 

Anne Inga Hilsen - 
Eva Langeland 
 

Pedagogy (60 ECT) 
Pedagogic Seminar (30 ECT) 

Grete Eide Rønningen Høgskolepedagogikk, HVE/UiO 
Ingun Stang UH-pedagogikk og didaktikk (30stp) 
Jonn Syse Veilednings- og høgskolepedagogikk (5VT), Høgskolen i Østfold 
Steffen Torp 
 

Fagdidaktikk, delfag ved psykologi mellomfag ved Universitet I 
Trondheim 
Kurs i fagformidling på engelsk, Universitetet i Bergen  
Kurs i fagformidling, Norges Fysioterpeutforbund 

Torill Helene Tveito  - 
Hege Forbech Vinje 
 

Sertifisert veileder. The Nordic School of Holistic Medicine ApS. 
Copenhagen, Denmark (deltid, modulbasert over to år). 

Tore Norendal Braathen Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge 
2016 

Monica Knudsen Gulslett UH – ped emne 1 fullført vår 2018 
Hans Abraham Hauge 
 

Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO (60 studiepoeng) 1997 
Kurs i PhD-veiledning ved PhD-utdanningen i Kulturstudier (USN) 2014 

Heidi Haukelien Praktisk-pedagogisk utdanning (UiO)  
Sertifisert PhD veileder gjennom Developing Doctoral Supervision 
Course (HSN, 2018) 

Lise Ellingsen Langemyhr Fullført og bestått et år med UH-pedagogikk i regi av USN (da HSN).  
Eva Lill Fossli Vassend Praktisk veiledning. Høgskolen i Telemark 2005 

Kirsti Skovdahl 
 

UH pedagogikk I og II 30stp 
Ph.d veilederkurs 15 stp  

Halvard Vike Universitetsped. fra Universitetet i Oslo i perioden 1998-2000 
Ketil Eide Høgskolepedagogikk, Høgskolen i Telemark 1999 
Hans Einar Hem  
Åse Holmberg Kurs i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Telemark 2010 
Elisabeth Gulløy Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo 1994 
Line Joranger Studiet i «informasjon, kommunikasjon og ledelse», godkjent som 

kurs i høgskole og universitetspedagogikk. 2007 
Moses Deyegbe Kuvoame - 
Øyvind Kvello Universitetspedagogikk fra 2008 ved NTNU 
Ann Kristin Larsgaard Praktisk-Pedagogisk-Utdanning, Høgskolen i Vestfold, 2012-2013 
Ottar Ness Hovedfag i pedagogikk, NTNU, Pedagogisk Institutt. 2006 
Kjersti Røsvik Kurs i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Telemark. 2000 
Halvard Vike Universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. 1998-2000 

 

Ansatte uten formell pedagogisk kompetanse tilbys UH-ped kurs, som blir organisert årlig ved USN. 
Særlig de uten denne formelle kompetansen som er i starten av karrieren oppfordres til å 
gjennomføre kurset så snart som mulig. Det gjelder tre av ansatte.  
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((3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og -utvikling av studiet. 
 

Studiet ledes av en studieprogramkoordinator. Hver studieretning har en studieretningsansvarlig. 
Hvert emne har en emneansvarlig.  

Det er utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for programkoordinator ved Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap (mai 2018). Av denne fremgår at programkoordinator er faglig og pedagogisk 
ansvarlig for studieprogrammet og har et strategisk ansvar for utviklingen av dette i samarbeid med 
faggruppeleder/instituttnestleder og instituttleder. Programkoordinator har i samarbeid med 
faggruppeleder/instituttnestleder ansvar for koordinering av fagpersonalet innenfor programmet og 
programmets fordypninger.  

Konkret innebærer dette å 1) inneha kompetanse om studieprogrammets faginnhold og pedagogiske 
profil og ulike læringsformer, 2) sikre at faglig og pedagogisk kvalitet er kunnskaps- og 
forskningsbasert og i tråd med studietilsynsforskriftens kompetansekrav, 3) sikre utvikling av 
studieprogrammet i samarbeid med emneansvarlig, 4) kvalitetssikret studieprogrammet, 5) bistå 
studieadministrasjonen i oppgaver av faglig karakter, 6) være kontaktperson for eksterne 
samarbeidspartnere knyttet til programmet, og 7) bistå instituttleder og kommunikasjonsavdeling i 
markedsføring av programmet på nettsidene.  

Studieretningsansvarlig følger opp gjennomføring av sin studieretning, er i dialog med studentene, 
evaluerer innhold, læringsformer og pensum, og samarbeider tett med studieprogramkoordinator. 
Studieretningsansvarlige organiserer egne møter med emneansvarlige innen sin studieretning. Det vil 
følgelig være fire studieretningsansvarlige, henholdsvis  

 Helsefremmende arbeid 
 Forebyggende arbeid med barn og unge 
 Psykisk helse- og rusarbeid 
 Funksjonshemming og samhandling 

 

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for emneansvarlige ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, 
som beskriver faglig ansvar, administrativ emnegjennomføring og studentarbeid. Emneansvarliges 
ansvar er blant annet å følge opp gjennomføring av emnet, være i dialog med studentene, evaluere 
innhold, læringsformer og pensum, og være i jevnlig dialog med programkoordinator. Det 
gjennomføres halvårige samlinger for alle emneansvarlige.  

 

Programutvalg 

Mastergradsstudiet i Samfunn og helse skal ha et eget programutvalg. Programutvalget er 
rådgivende organ for dekan. Det er sammensatt av representanter fra studenter, faglig tilsatte, 
praksisfelt, studieadministrasjon og fakultetsledelsen.  
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((4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder 
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.  
Ikke relevant 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet 
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med 
professor- eller dosentkompetanse.   
 

De fleste fagansatte knyttet til MSH har førstekompetanse (50 prosent) eller professorkompetanse 
(24 prosent). Se vedlegg 7 

 

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater 
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.  
 

Fagmiljøet tilknyttet Master i Samfunn og helse oppfyller dette kravet. Det vises i denne forbindelse 
til følgende punkter foran: 

 Beskriv hvordan studentene møter forskning (Punkt 6) 
 Utdannings- og forskningssamarbeid med sentrale, strategiske partnere på fakultetsnivå (punkt 

7) 
 Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå … (punkt 3) 

Både professorkompetansen og den øvrige førstestillingskompetansen er jevnt fordelt mellom de 4 
studieretningene. 

 

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i 
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 
 

Vi viser her til beskrivelse av fagmiljøet i punkt 3 over, og vedlegg 6.  
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((7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha 
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at 
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 
Ett av emnene - Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid – har obligatorisk praksis. 
Oppfølging av studentene i praksis følger etablerte rutiner for videreutdanning i psykisk helsearbeid 
ved USN. Ref Studieplan for Videreutdanning for psykisk helsearbeid ved USN. Konkret gis 
studentene både klinisk veiledning og pedagogisk veiledning. Klinisk veiledning gis av ansatt i 
praksisfeltet med dokumentert veilederutdanning eller lang yrkeserfaring. Pedagogisk veiledning gis 
av ansatte i fagmiljøet ved USN.  

 

Vedlegg til krav til fagmiljø: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) 6 
Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist  6 
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller 
faglig utviklingsarbeid.  

 

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som 
fagmiljøet deltar aktivt i 

3 

Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere Ikke relevant 
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STUDIEPLAN – del 1

Faglig tilhørighet (fakultet og institutt)
Fakultet for Helse- og sosialvitenskap, Institutt for Helse-, sosial- og velferdsfag

Studieprogrammets navn (bokmål)
Master i Samfunn og helse

Studieprogrammets navn (nynorsk)
Master i Samfunn og helse

Studieprogrammets navn (engelsk)
Master in Society and Health

Studieprogrammets omfang og organisering
Mastergradsstudium av 120 studiepoeng (§ 3 i Forskrift om krav til mastergrad).
Studiet er samlings- og campusbasert (studiesteder Drammen, Porsgrunn og Vestfold), og tilbys både
som heltidsstudium (100 % studier over 2 år) og deltidsstudium (50 % studier over 4 år). Studiet kan 
også tas på 3 år.
Undervisningsspråk er fortrinnsvis norsk.

Finansiering
Studiet har 100 % bevilgningsfinansierte studieplasser.

Kull
2019 – 2023.

Opptakskrav
For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk-
og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre. 
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STUDIEPLAN – del 2

Mål for studieprogrammet

Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?

Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?

Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?

Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?

Blir vi mer ensomme i en global verden?

Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Både i forskning og politikk er det enighet om at kvaliteter ved samfunnene og de sosiale 
fellesskapene vi lever i er det som har størst betydning for folks fysiske, psykiske og sosiale helse. 
Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor 
de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig 
innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å 
fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse. Spørsmålene stilt 
over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at 
bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et 
temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og 
samfunnsliv for øvrig.
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Målet med master i Samfunn og helse er å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser 
i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. 

Samfunnene vi lever i har avgjørende betydning for helse og velvære, på godt og vondt. 
Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange, og er virksomme på mange nivåer, slik 
spørsmålene over viser. Hvordan samfunn skaper og opprettholder ulikheter, og hvilke konsekvenser 
slike ulikheter har, er et av flere gjennomgående temaer i dette studieprogrammet. Maktstrukturer 
kan både hemme og fremme folks helseressurser. Medvirkning er en mulig vei til myndiggjøring. 
Uavhengig av fysiske, psykiske og sosiale utfordringer har mennesker ressurser de kan bruke til beste 
for seg selv og andre. De som tilrettelegger for andres helse og velvære må være i stand til å 
reflektere kritisk over egen praksis, i konstruktivt samarbeid med andre. 

Sammenhengene mellom samfunn og helse er komplekse. Forsøk på å påvirke samfunnsutviklingen i 
bestemte retninger gir ofte utilsiktede konsekvenser. Politiske myndigheter får stadig større 
ambisjoner på befolkningens vegne gjennom hele livsløpet, blant annet i forhold til oppvekst, 
utdanning, arbeid og aldring. Samtidig øker forventningene i befolkningen til velferdsstatens 
tjenester. Ingen profesjon har svar på alle utfordringene. Både i fagutøvelse og forskning er 
tverrfaglighet en nødvendighet.

I studieprogrammet velger studenten en av følgende fire studieretninger: Helsefremmende arbeid, 
Forebyggende arbeid med barn og unge, Psykisk helse- og rusarbeid eller Funksjonshemming og 
samhandling. 

Læringsutbytte 
Etter fullført utdanning skal studenten ha utviklet følgende kompetanse:

Kunnskap

har avansert teoretisk kunnskap om sammenhenger mellom samfunn og helse 
har avansert kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle rammers betydning for helse 
og velferd på persons-, gruppe- og samfunnsnivå
har inngående kunnskap om medvirkning og demokratiske prosessers betydning for helse og 
velferd
har avansert kunnskap om mellommenneskelige relasjoners betydning for helse og velferd 
har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis (KBP) og om metoder for å kritisk 
vurdere ulike kunnskapskilder 
har spesialisert kunnskap om faglige, vitenskapelige og etiske kvalitetsstandarder 
har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode 

Ferdigheter

kan avdekke og analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger av sammenheng 
mellom samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, og samfunnsnivå
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å 
strukturere og formulere faglige resonnementer
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kan anvende ulike typer kunnskap, inkludert forskningsbasert kunnskap og 
erfaringskunnskap, på områder hvor sammenhengen mellom samfunn og helse trer frem 
kan avdekke og analysere etiske utfordringer i fagutvikling og forskning
kan formulere teoretisk og praktisk relevante problemstillinger i forsknings- og 
utviklingsarbeid
kan utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse

har bred oversikt over sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom samfunn 
og helse i lys av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og kulturelle rammer
kan forstå betydningen av brukerkunnskaper som komplementære til teoretisk kunnskaper, 
og verdien av å integrere disse kunnskapene i forskning og fagutøvelse 
kan formidle problemstillinger innen eget fagfelt, både på en vitenskapelig og en 
populærvitenskapelig måte
kan bidra til nytenkning og innovasjon i forsknings- eller utviklingsprosjekter
kan bidra i tverrfaglig samarbeid og viser respekt for andre fagpersoners rolle og 
kompetanse. 

De enkelte emneplanene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studenten skal ha 
oppnådd etter gjennomført emne. Samlet skal emnene i studiet bidra til at studenten oppnår det 
totale læringsutbyttet.

Oppbygging og gjennomføring
Master i Samfunn og helse består av fire studieretninger: Helsefremmende arbeid, Forebyggende 
arbeid med barn og unge, Funksjonshemming og samhandling, og Psykisk helse- og rusarbeid.
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Studieretningene er knyttet sammen med fagområder som griper inn i hverandre og overlapper både 
tematisk og faglig sett. 

Studieretningene avgrenser hver sine tematiske kunnskapsfelt, hvor samfunn og helse gis spesifikke 
meningsinnhold. Master i Samfunn og helse tilrettelegger for studentens egen fordypning gjennom 
valgemne og masteroppgave. Dermed gis studenten anledning til selv å gjøre utdanningen mest 
mulig relevant for egen ønskede kompetanseutvikling, og for de arbeidsoppgaver og arbeidsgivere 
vedkommende ønsker å kvalifisere seg til. 

Studieretning Helsefremmende arbeid.

Helsefremmende arbeid omfatter forhold som har betydning for helsen på ulike nivåer: individer, 
miljø, lokalsamfunn, settinger/arenaer, storsamfunn og politikk. Helsefremmende arbeid er et 
sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og inkluderer alle 
samfunnssektorer, ikke bare i helsesektoren. Det primære fokuset rettes mot faktorer som fremmer 
folks helse – salutogenese – og i mindre grad risikofaktorer for sykdom. Sentrale innsatsområder er 
myndiggjøring (empowerment), utjevning av sosial ulikhet, helsefremmende politikk og 
helsepedagogikk. Helsefremmende arbeid innebærer en målrettet innsats for å styrke kontroll over 
forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. I helsefremmende arbeid vektlegges 
den tette forbindelsen mellom arbeid med mennesker og menneskers omgivelser, og arbeidet med 
utforming av politikk. Det overordnede målet er å ivareta helsefremming innen alle sektorer, blant 
annet gjennom utjevning av forskjeller i levekår og gjennom stabile og reelle demokratiske prosesser. 

Studieretning Helsefremmende arbeid vektlegger utvikling av kompetanse om forhold som fremmer 
helse på ulike nivåer og sektorer, samt helsefremmende politikk. Et særskilt fokus rettes mot 
helsefremmende arbeid i settinger som barnehager, skoler, arbeidsplasser, nærmiljøer, 
lokalsamfunn, kommuner, sykehjem og sykehus. Det praktiske arbeidet og forskningen som gjøres på 
folkehelse- og arbeidshelsefeltet utgjør en sentral del i studieretning. Fordi helse kan styrkes eller 
svekkes alt avhengig av hvordan aktiviteter organiseres og gjennomføres, vektlegges også 
betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger. Dette inkluderer kompetanse i å lære av 
erfaringer og å involvere alle grupper av mennesker som inngår i den aktuelle settingen. Etter endt 
utdanning skal studenten kunne vurdere behovet for helsefremmende arbeid og plassere det i fag-
og samfunnspolitiske sammenhenger og håndtere eventuelle moralske dilemmaer som kan oppstå.
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Studieretning Forebyggende arbeid med barn og unge.

Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold som 
bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner. 
Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på 
forhold som preger dagens oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige 
og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet 
og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og 
sosial deltakelse.

Studieretningen dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og henter 
kunnskapstilfanget både fra profesjonsfagene og fra samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette 
danner grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst.

Studieretningen gir kunnskap og kritisk refleksjon om hva slags innsatser og metoder som kan 
fremme og hemme deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge. I profesjonelt arbeid 
med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt relasjonelle og 
individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre er det nødvendig med 
innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon. Verdens 
helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de senere årene 
fokusert sterkt på utsatte grupper og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og sosiale 
problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som settes inn i 
tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. I et samfunn 
med endrede oppvekstbetingelser, inngår derfor forebyggende arbeid innenfor ulike sektorer som et 
satsingsområde. Dette gjør forebygging til et gjennomgående tema i studieretningen.

Studieretning Psykisk helse- og rusarbeid.

Psykisk helse- og rusarbeid er overordnede begreper i studieretningen. Studieretningen understreker 
samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til psykisk helse og rus. Psykisk helse- og rusarbeid
omfatter arbeid med og tjenester til mennesker som berøres av psykiske-, sosiale eller rusproblemer. 
I studieretningen anvendes, utdypes og problematiseres sentrale kunnskapskilder innen fagfeltet: 
brukererfaringer, forskning, og klinisk kompetanse. Psykisk helse- og rusarbeid vektlegger brukeres 
og pårørendes aktive deltagelse i utformingen av tilbudene og forskning i feltet. Studentens faglige 
og akademiske holdningen som tilstrebes dannes gjennom personliggjøring, kritisk analyse og 
integrering av teori og praksis, samt forståelse for menneskets livsverden og dens utvikling gjennom 
livsløpet. 

Ett sentralt fokus i studieretningen er fagpersoners utvikling av relasjons- og 
kommunikasjonskompetanse. Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige 
relasjoner som innbefatter fagpersoners tilstedeværelse og samhandling med den som søker hjelp. 
Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og gjensidig 
sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. Studiet vektlegger 
dermed psykisk helse- og rusarbeids sosiale, samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst. 

Utviklingen i samfunnet generelt og innenfor psykisk helse- og rusarbeid spesielt, fordrer 
sammenhengende og nyanserte omsorgs- og behandlingskjeder. Dette innebærer samordning av 
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tjenestetilbudene på kommunalt og statlig nivå, og samarbeid mellom fagpersoner innenfor og på 
tvers av disse i et fler- og tverrfaglig perspektiv. Utdanningen vil skape læringsmiljø og -situasjoner 
som gjør at studenten kan erkjenne hva fagpersoner bærer med seg inn i relasjoner med brukere og 
kollegaer i feltet, hvordan disse relasjoner bidrar til personlig vekst, og hvordan forskning kan bidra til 
kompetanseutvikling.

Studieretning Funksjonshemming og samhandling.

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og 
samfunnsliv for øvrig – med utgangspunkt i egne forutsetninger, interesser og behov. Uavhengig av 
om funksjonsnedsettelsen er varig eller forbigående, medfødt eller ervervet, eller påvirker fysisk, 
psykisk eller sosial fungering har mennesker ressurser de kan gjøre bruk av til beste for egen og 
andres del. Både i fag- og politikkutvikling har man i norsk sammenheng lenge forstått 
funksjonshemming som et misforhold mellom individuelle forutsetninger for deltakelse, og ofte 
uuttalte krav til individuell fungering for å kunne delta. 

Studieretningen Funksjonshemming og samhandling vektlegger at det er mange fremgangsmåter 
som kan bidra til likeverdig deltakelse. Disse fremgangsmåtene kan stå i motsetning til hverandre og 
skape spenninger som er vanskelig å overskue konsekvensene av. Eksempelvis kan mer vektlegging 
av enkeltmenneskers funksjonsevne og ressurser for deltakelse bidra til et bedre liv for den enkelte 
og et mer inkluderende samfunn, men også til fraskrivelse av ansvar for mennesker som trenger 
hjelp. Mer vektlegging av funksjonsevne uavhengig av diagnose kan bidra til mer autonomi for den 
enkelte, men også til dårligere utgangspunkt for å gjøre felles sak med andre på den politiske arena.  

Samhandling er et begrep som viser til betydningen av å kombinere innsatser for å generere 
ressurser og muliggjøre deltakelse på alle nivåer. Det som skjer i en type sammenheng (eksempelvis 
skole, arbeidsliv, nærmiljø, kultur- og fritidsaktiviteter) påvirkes av hva som skjer i andre 
sammenhenger (eksempelvis kommunale tjenester). Formålet med samhandling er både å 
koordinere innsats, og å bidra til utvikling og god bruk av ressurser. Likeverdig deltakelse forutsetter 
at samhandling vurderes i lys av medborgerskap og sosial innovasjon. 

Gjennomføring.

Studiet er bygget opp av obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemne. 
Studieretningene er knyttet sammen med fagområder som griper inn i hverandre og overlapper både 
tematisk og faglig sett. Alle studieretningene har de samme fellesemnene: Samfunn og helse -
introduksjon, Vitenskapsteori og forskning, Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode og 
Masteroppgaven.

Studenten gis fleksibilitet til å velge gjennomføring på to (fulltid), fire (50 prosent progresjon) eller 
tre år. Studenter som velger tre år vil enten studere fulltid det første året, etterfulgt av deltid de to 
neste årene eller deltid de to første årene og heltid det siste året. Under vises studiemodellene for 
deltid (50%) og for heltid.

Studieretningene samarbeider rundt valgfrie emner, på den måten at emner som er obligatoriske i en 
studieretning kan være valgemner i en annen studieretning. 
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Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske 
studieretningsemner og valgemner.

Obligatoriske fellesemner utgjør til sammen 45 studiepoeng.
Obligatoriske studieretningsemner utgjør 30 studiepoeng.
Valgemnet utgjør 15 studiepoeng.
Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 
innrette arbeidskravet mot egen studieretning.

Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemnet godkjennes 
for den enkelte student etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/ universiteter i 
Norge eller utlandet.

Studiemodell for master i Samfunn og helse – 50 prosent progresjon

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp)

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp)

2. studieår Studieretningsemne 1 (15 sp) Studieretningsemne 2 (15 sp)

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)
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Studiemodell for master i Samfunn og helse – heltid

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et heltidsløp over to år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 andre 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

2. studieår Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) og 
Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp) og 
Masteroppgave (tilsvarende 15 sp)

Alt. 1: Masteroppgave (30 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp) og 
Masteroppgave (tilsvarende 15 sp)

1. studieår Studieretningsemne (15 sp)

Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)

Studieretningsemne (15 sp)

Fellesemnene gir en felles faglig plattform. Innenfor fellesemnene gis studenten mulighet til å 
innrette arbeidskravet mot egen studieretning.

Valgemnet støtter oppunder studentens egne ønsker om videre fordypning. Valgemner godkjennes 
etter søknad og kan tas ved USN eller ved andre høyskoler/universiteter i Norge eller utlandet.

Forhåndsgodkjente valgemner som tilbys ved master i Samfunn og helse

Studieretningsemne ved master i Samfunn og helse (utenom obligatoriske 
studieretningsemner i studieretningen som valgt av studenten)

15 sp

Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid 15 sp
Salutogenese og helsefremmende prosesser 15 sp
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser 15 sp
Praktiske metoder for samfunn og helse 15 sp

Studenter som er tatt opp på studieprogrammet kan etter søknad få innpasset inntil 60 studiepoeng 
fra tidligere studier.

Forventet studieinnsats

Studenten gjennomfører masterstudiet enten som et heltidsstudium over fire semestre (2 år), eller 
deltidsstudium over åtte semestre (4 år). Dette tilsvarer en forventet studieinnsats tilsvarende 40 
timer (heltid) eller 20 timer (deltid) i uken gjennom hele studieåret. Det er også mulig å endre 
progresjon underveis slik at studenten bytter fra heltid til deltid eller motsatt. Studiet kan også tas på 
3 år.
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Læringsaktiviteter
Melding til Stortinget nr. 16 (2016-2017) om Kultur for kvalitet i høyere utdanning legges til grunn for 
læringsmiljøet i studiene som tilbys ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Mastergradsstudiets 
undervisnings- og læringsformer er valgt med sikte på best mulig tilrettelegging for at studentene 
skal realisere læringsutbyttene. Et viktig utgangspunkt for slik tilrettelegging er at undervisningen er 
samlingsbasert. Det tilrettelegges for systematikk i studentarbeidet mellom samlingene etter 
prinsippene for blended learning og flipped classroom. 

Blended learning innebærer at tradisjonell undervisning kombineres med studentaktive 
læringsformer og bruk av digitale ressurser. Dette er en særlig relevant tilnærming i samlingsbaserte 
utdanninger fordi studentene da får hjelp til å strukturere egenarbeid mellom samlingene. Flipped 
classroom innebærer at formidling som tradisjonelt har vært gjort i klasserom presenteres i digitale 
forelesninger og andre undervisningsressurser som studentene får tilgang til før samlingene. Dermed 
frigjøres tid til mer studentaktive arbeidsmåter i samlingene. Følgelig er kombinasjonen av samlinger 
og IKT-basert undervisning sentralt i undervisningsopplegget. IKT vil bli brukt til ressursforelesninger, 
tekster og filmklipp, oppgaver og diskusjonsforum. 

En nærmere oversikt over arbeidsmåter i de enkelte emnene gis i studieplanens emneplaner. Den 
følgende gjennomgangen gir en oversikt over de mest brukte arbeidsmåtene i studieprogrammet, i 
ikke prioritert rekkefølge:

Ressursforelesninger. Gjennom forelesninger formidlet i samlinger eller med IKT får 
studentene gjennomgang av aktuelt fagstoff, oversikt over- og sammenhenger mellom faglig 
kunnskap og problemstillinger, samt mulighet til dialog og diskusjon med fagpersoner og 
andre studenter.
Seminarer og workshops. Gjennom seminarer og workshops i samlinger og på nett får 
studentene anledning til å legge fram og få tilbakemeldinger på eget arbeid, skriftlig og 
muntlig.
Gruppearbeid. Det legges opp til gruppearbeid på campusbaserte seminarer, i webinarer og 
egenorganisert av studentene i arbeid med arbeidskrav, blant annet for å fremme samarbeid 
mellom studenter i eller på tvers av studieretninger.
Skriftlige arbeidskrav. Det legges stor vekt på at studentene utvikler sine ferdigheter i 
akademisk skriving, og at de får veiledning og underveisvurderinger i dette arbeidet.
Muntlige presentasjoner. Gjennom dialog og konstruktiv kritikk fra medstudenter og 
fagpersoner får studenten øve seg på å forklare og argumentere for sin forståelse og 
vurderinger.
Selvstudier. Utdanningen er basert på stor grad av egenaktivitet i form av å lese og anvende 
pensumlitteratur og selvvalgt litteratur for å oppnå økt fagkunnskap, forberede seg til 
undervisning og utføre arbeidskrav. Det tas initiativ til at studentene selv etablerer 
læringsgrupper.
Individuelt arbeid på og mellom samlingene.
Veiledning og oppfølging. Studentene får veiledning av fagpersoner knyttet til 
studieretningen og masterstudiet i forbindelse med arbeidskrav og gruppeoppgaver, 
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muntlige presentasjoner, samt gjennom arbeidet med masteroppgaven. Studentene får 
veiledning i grupper eller individuelt

Praksis
I master i Samfunn og helse er det ikke lagt opp til at studenten må gjennomføre obligatorisk praksis.
Derimot har et valgemne krav om praksis som arbeidskrav i gjennomføring av emnet. Dette vil fremgå av 
emneplanen.

Vurderingsformer
Vurderingsform er spesifisert under hvert emne i de ulike studieretningene. Dette studieprogrammet 
benytter hjemmeeksamen som vurderingsform med unntak av masteroppgaven. Eksamenene vurderes
med gradert karakter A–F eller til bestått/ ikke bestått. Masteroppgaven er et avsluttende 
forskningsarbeid som vurderes til gradert karakter A–F.

Beskrivelse av karakterskalaen finnes i USN Forskrift om studier og eksamen ved USN, § 6-2.

Studentutveksling og internasjonalisering
Universitetet i Sørøst-Norge har i sin Strategi for Internasjonalisering tydelige mål for å sikre at USN 
skal ha en avtaleportefølje som bidrar til aktive internasjonale samarbeid. USNs internasjonaliserings-
strategi vektlegger betydningen av å delta i sterke, tverrfaglige internasjonale nettverk av høy faglig 
kvalitet og relevans. Fakultet for helse- og sosialvitenskap jobber derfor mot å konsentrere vårt 
internasjonale arbeid mot noen utvalgte strategiske partnere. Inn mot master i Samfunn og helse
ønsker fakultetet å konsentrere sin internasjonalisering med følgende partnere og nettverk som det 
allerede er gjort MoU/Erasmus-avtaler med:

McMaster University, Ontario, Canada
Maastricht University, Maastricht, Nederland
University of California Berkeley, San Fransisco, USA 
California State University Dominguez Hills, USA
Savitribai Phule Pune University, India
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina
Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Sør-Afrika
European Network of Universities of Social Work (SocNet98)

Disse partnerne er institusjoner/nettverk som er strategisk viktige og skal bidra til flerdimensjonalt 
samarbeid i form av:

gjensidig utveksling av studenter og ansatte
utvikling av felles studieretninger, emner og prosjekter på utdanningsfeltet
utvikling av forskningssamarbeid

Nevnte strategiske partnere har høy kvalitet og er ledende på felt innen samfunn og helse. De nevnte 
institusjoner tilbyr særlig relevante kurs- eller praksistilbud til utreisende studenter, har interesse av 
å sende studenter på semester- eller sommerskoleopphold til USN, og vi arbeider med å skape 
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samarbeid i form av å sende ansatte på lærerutveksling/institusjonsbesøk. Forelesere ved de nevnte 
universitet vil kunne bidra inn i programmet og studieretningene i master i Samfunn og helse i form 
av gjesteforelesninger, enten fysisk eller digitalt. 

Internasjonalisering ved master i Samfunn og helse vil foregå på følgende måter:

Engelskspråklige emner
Mobilitet for innreisende og utreisende studenter
Gjesteforelesere
Engelsk pensum
Utdannings- og forskningssamarbeid mellom strategiske partnere.

For å operasjonalisere internasjonaliseringsarbeidet ytterligere vil Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap ta initiativ til å opprette en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra Seksjon for 
internasjonalisering og ledere for hver studieretning i master i Samfunn og helse for å utarbeide 
konkrete tilbud for student inn- og utveksling. 

Relevans for videre studier
Avlagt mastergrad kan kvalifisere for opptak til helse-, sosial-, og samfunnsfaglige innrettede 
doktorgradsprogram ved USN og andre nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.

Godkjent studieplan
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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STUDIEPLAN – del 3

Tekst til vitnemål
Se vedlegg 2

Tekst til Diploma Supplement (DS)
Se vedlegg 2

Tekst til markedsføring av studiet (studietilbudstekst)
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FELLESEMNER

MASTER I SAMFUNN OG HELSE
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Samfunn og helse – introduksjon
EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram  
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Samfunn og helse – introduksjon

Emnenavn (nynorsk) 
Samfunn og helse – introduksjon

Emnenavn (engelsk)
Society and health – introduction

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15 
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk 
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium 
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet
Helse fremmes eller hemmes i settinger hvor mennesker lever sine hverdagsliv, slik som familie,
skole, arbeidsliv og institusjoner. Studenten skal i dette emnet utforske problemstillinger knyttet til 
sammenhenger mellom samfunn og helse slik de kommer til uttrykk i settinger. Slike sammenhenger 
får ulike uttrykk i forskjellige tidsepoker og kontekster, slik velferdsstatens utvikling er et eksempel 
på. Økonomiske og kulturelle forhold preger menneskers muligheter til å oppnå likeverdig deltakelse. 
Ulike kunnskapstyper trekkes inn for å belyse hvordan slike sammenhenger erfares. Det legges vekt 
på hvordan kritisk refleksjon over praksis muliggjør nye forståelser og handlinger. 

Emnet inneholder følgende temaer:

Helseforståelse
Sosial ulikhet og makt
Salutogenese og empowerment
Livsløp og recovery
Velferdsstatens transformasjoner
Kunnskapsbasert praksis og tverrfaglighet
Samarbeidsbasert kunnskapsutvikling
Settingstilnærming

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har grundig kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle rammers betydning for helse og 
velferd 
har inngående kunnskap om medvirkning og demokratiske prosessers betydning for helse og 
velferd
har bred oversikt over tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av forsøk på å håndtere 
vekselvirkning mellom samfunn og helse 
har grundig kunnskap om mellommenneskelige relasjoners betydning for helse og velferd på 
persons-, gruppe- og samfunnsnivå
har kunnskap om kunnskapsbasert praksis (KBP) og om metoder for å kritisk vurdere ulike 
kunnskapskilder 
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Ferdigheter:

kan avdekke og analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger av sammenheng 
mellom samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, og samfunnsnivå
kan vurdere konsekvenser av forsøk på å påvirke helseutfordringer i lys av tematikk i valgt 
studieretning 
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å 
formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse:

har bred oversikt over sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom samfunn 
og helse i lys av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og kulturelle rammer 
kan forstå betydningen av brukerkunnskaper som komplementære til teoretisk kunnskaper, 
og verdien av å integrere disse kunnskapene i forskning og fagutøvelse 

Læringsaktiviteter
Forelesninger i felles kunnskapstemaer. Gruppearbeid og seminarer hvor studentene er delt etter 
studieretning. Undervisningen tilrettelegges med bruk av e-læring. Studentene får veiledning i 
gruppe. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Det er obligatorisk deltagelse i gruppearbeid. Det er krav om deltakelse i forelesninger som er 
grunnlag for beskrivelse- og analysearbeidet. 

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Skriftlig gruppearbeid på 1500 ord (+/- 10 %)
Muntlig fremlegg, gruppe  

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Hjemmeeksamen over en arbeidsuke. Faglig essay i omfang av 3.000 ord +/- 10%. Det gis graderte 
karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
Felles pensum 700 sider. I tillegg kommer selvvalgt pensum i et omfang av 300 sider. 
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Aktuell litteratur:

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. San Francisco: Jossey-Bass (utv. Kap. ca 
70s)

Askheim, O.P (2015). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy eller 
frigjøringsstrategi. 2. opplag. Oslo: Gyldendal akademisk (214s)

Barnes, C., Oliver, M., Barton, L. (2002 red). Disability studies today. Cambridge, UK: Polity Press; 
Malden, MA: Blackwell Publishers. (280s)

Joranger, L. (2009). Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Tidsskrift for Norsk 
psykologforening, 46 (12), 1186–1190. (5s)

Karlsson, B. (2018, red). Det går for sakte ... i arbeid med psykisk helse og rus. Oslo: Gyldendal. (264s)

Scriven, A. & Hodgins M. (eds) (2012). Health Promotion Settings. Principles and Practice. London: 
Sage. Kap. 1, 2, 3 (ca 50s)

Vike, H. (2018). Politics and bureaucracy in the Norwegian welfare state: An anthropological 
approach. Basingstoke, UK: Palgrave. (188s)

Wyness, M. (2018) Childhood, culture and society in a global context. SAGE Publications Ltd. (480s)

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Vitenskapsteori og forskning
EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram  
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Vitenskapsteori og forskning

Emnenavn (nynorsk)
Vitenskapsteori og forskning

Emnenavn (engelsk)
Philosophy of science and Research

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15 
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk 
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium 
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet
Vitenskapsteorien tar for seg grunnleggende temaer i vitenskapen slik som ontologi, epistemologi, 
metodologi og etikk. Vitenskapsteorien skal stimulere til systematisk refleksjon over hvordan 
kunnskap konstrueres. Dette er et viktig tema i dette emnet.

I tillegg gir emnet en oversikt over og innsikt i relevante kvalitative og kvantitative metoder som kan 
benyttes til å belyse forskningsspørsmål. Forskning innebærer bruk av verktøyene som kan brukes for 
å produsere kunnskap. 

Emnet inneholder følgende temaer: 

Grunnlagsproblemer i forskning
Forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskning
Forskningsdesign 
Forskningsetikk
Vurdering av kvalitet på forskningsartikler 
Akademisk skriving

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har avansert kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske temaer (ontologi, epistemologi, 
metodologi)
har avansert kunnskap om etikkens grunnlag og begrunnelser
har avansert kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, forskjellene mellom 
dem og hvordan de kan kombineres
har avansert kunnskap om kriterier for kvalitet i kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdigheter:

kan analysere og kritisk vurdere resultater i kvalitative og kvantitative forskningsopplegg
kan analysere etiske problemstillinger i vitenskapelig praksis 
kan velge hensiktsmessig forskningsmetode og –design ut fra problemstilling
har grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving
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Generell kompetanse:

kan analysere og kritisk vurdere i vitenskapelige tekster 
kan klarlegge og analysere vitenskapsteoretiske og etiske grunnlagsproblemer
kan anvende kunnskap om vitenskapsteori og etikk i forskningsopplegg
har forståelse for og kan forklare hvilke forskningsspørsmål som krever kvalitativ og 
kvantitativ forskningsmetode
kan anvende kunnskap om forskningsmetode i gjennomføring av et forhåndsdefinert 
forskningsprosjekt

Læringsaktiviteter
Forelesninger i felles kunnskapstemaer. Gruppearbeid og seminarer hvor studentene er delt etter 
studieretning. Undervisningen tilrettelegges med bruk av e-læring. Veiledning. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Skriftlig individuelt arbeid i form av en akademisk tekst på 1400 ord +/- 10%

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Studenten gjennomfører en skriftlig individuell hjemmeeksamen over 1 uke på 3000 ord +/- 10 %. 
Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur.

Album, D. (1995). Hvordan går det med Goffman og Garfinkel? Teorier om samhandling ansikt til 
ansikt. Sosiologisk tidsskrift, 4, 245-262.

Brydon-Miller, M., Aranda, A. R., & Stevens, D. M. (2015). Widening the circle: Ethical reflection in 
action research and the practice of structured ethical reflection. In H. Bradbury (Ed.), The 
Sage Handbook of Action Research (pp. 596-607). London: Sage Publications. (11 s) 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1967) The Social Construction of Reality: a treatise in the 
sociology of knowledge. New York, Dobleday. (219s)

Grimen, Harald. 2005. "Profesjonsetikken sitt grunnlag." Med svar fra Per Nortvedt. I SPS 
Arbeidsnotater. Oslo: Senter for profesjonsforskning, Høgskolen i Oslo. (10s) 
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Habermas, J. (1999). ”Handling, talehandling, språklig formidlet samhandling og livsverden” i boka 
Kraften i de bedre argumenter. Oslo: Ad Notam Gyldendal (20s) 

Kalleberg, Ragnvald, Engelstad, Fredrik & Malnes, Raino. (2009). Samfunnsvitenskapenes oppgaver, 
arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Oslo: Gyldendal Akademisk. (100s)

Rienecker, Lotte, Jørgensen, Peter S. & Skov, Signe (2013). Den god oppgaven: håndbok i 
oppgaveskriving på universitet og høgskole. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. (306s)

Thomassen, Magdalene (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for 
helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk. (200 s)

Skjervheim, Hans (2001(1957)) Deltakar og tilskodar. I: Skjervheim, Hans (red.) Deltakar og tilskodar 
og andre essays.  s. 71-87. Oslo: Aschehoug. (16s)

Aakvaag, G. C. (2008). Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1-7 (190 s)

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode

EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram   
Master i Samfunn og helse 

Emnenavn (bokmål) 
Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode

Emnenavn (nynorsk) 
Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode

Emnenavn (engelsk) 
Project description and research methods

Emnekode (FS) 

Emnenivå 
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering 
Antall studiepoeng: 15 
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk 
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium 



24

EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet 
Utvikling av et forskningsprosjekt krever gode tematiske og metodiske kunnskaper samt en detaljert 
innsikt i og oversikt av tids- og ressursbruk. I dette emnet utvikler studenten en prosjektbeskrivelse til 
et forskningsprosjekt som danner grunnlag for masteroppgaven. Emnet består av tre deler. I første 
del utfører studenten litteratursøk og -gjennomgang. Relevant litteratur sammenstilles som 
bakgrunn for valg, formulering og begrunnelse for problemstillingen i masteroppgaven. I andre del 
fordyper studenten seg i den forskningsmetoden som skal benyttes i masteroppgaven. I tredje del 
utvikler studenten prosjektbeskrivelsen basert på første og andre del. Hvis metodevalg tilsier det 
utvikles en søknad til REK eller NSD inklusiv informasjonsskriv og samtykkeskjema.  

Emnet inneholder følgende temaer:

Litteratursøk
Forskningsmetode
Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse
Forskningsetikk

Forkunnskapskrav 
Emnene Samfunn og helse – introduksjon, Vitenskapsteori og forskning og studieretningsemnene.

Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap: 
har avansert kunnskap om hvordan et prosjekt planlegges og nedfelles i en 
prosjektbeskrivelse
har inngående innsikt i både nasjonal og internasjonal forskning på det området studenten 
skal skrive masteroppgaven om
har avansert kunnskap om formulering av problemstillinger, datainnsamlingsmetoder, og 
analysestrategier i forskning
har avansert kunnskap om forskningsmetoden som skal anvendes i masteroppgaven
har avansert kunnskap om forskningsetiske overveielser angående forskningsdesign som skal 
anvendes i masteroppgaven
har kunnskap om søknadsprosessene til REK og NSD

Ferdigheter 
kan gjennomføre systematisk litteratursøk og fremstiller resultatene av denne i en 
kunnskapsoppsummering som bakgrunn for en problemstilling
kan vurdere kritisk metode og resultater i publiserte kvalitative og kvantitative 
forskningsartikler 



25

kan utarbeide en prosjektbeskrivelse til et forskningsprosjekt inkludert forskningsdesign, 
realistisk tidsplan og etiske overveielser

Generell kompetanse 
kan gjøre faglige, praktiske og forskningsetiske overveielser knyttet til gjennomføring av et 
forskningsprosjekt
kan identifisere hvilke forskningsdesign og metoder som best egner seg for ulike 
forskningsspørsmål eller hypoteser
har kvalifikasjoner til å systematisk utvikle og planlegge et forskningsprosjekt 
kan anvende kunnskap om vitenskapsteori og etikk i utvikling og gjennomføring av 
forskningsopplegg 

Læringsaktiviteter 
Læringsaktivitetene i emnet er forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. 
Studenten får individuell veiledning fortrinnsvis med sin kommende veileder på masteroppgaven.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det er krav til 80% obligatorisk deltagelse i undervisning, gruppearbeid og veiledning. 

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende individuelle 
obligatoriske arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Temaavgrensning gjennom litteratursøk og –oversikt, 1000 ord +/- 10%.
Detaljert metodebeskrivelse (inklusiv utvalgsstørrelse, materialet og analysemetoden), 1000 
ord +/- 10%. 

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer  
Individuell hjemmeeksamen i form av en prosjektbeskrivelse i et omfang på 3000 ord +/-10 % 
(eksklusive referanseliste, tabeller/figurer og evt. vedlegg). Vurderes til bestått /ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen 
Alle. 
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Litteratur 
Studenten utarbeider en egen liste med selvvalgt litteratur i et omfang av ca. 800 sider. Ca 200 sider 
velges fra en liste med støttelitteratur. 

Støttelitteratur:

Eberhard-Gran, M. (2017). Spørreskjema som metode for helsefagene. Oslo: Universitetsforlaget.

Eikemo, T. A. & Clausen, T. H. (2012). Kvantitativ analyse med SPSS. En praktisk innføring i 
kvantitative analyseteknikker. 2. Utgave. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Gyldendal akademisk

Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving Integration in Mixed Methods Designs-
Principles and Practices. Health Services Research, 48 (6 Pt 2). doi:10.1111/1475-6773.12117

Giorgi, A., Giorgi, B., & Morley, J. (2017). The descriptive phenomenological psychological method. In 
C. Willig & W. Stainton-Rogers (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research in 
psychology (2 ed., pp. 176-192). London: SAGE.

Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). Introduction to action research : social research for social 
change (2 ed.). Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Halkier, B., & Gjerpe, K. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal akademisk.

Helland, H. (2003). Om å bruke statistikk i sosiologien. Tidsskrift for samfunnsforskning, 44(4), 529-
601.

Johannessen, A. (2009). Introduksjon til SPSS : versjon 17 (4 ed.). Oslo: Abstrakt. (187 s)

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig 
metode (3 ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (400 s)

Kristiansen, J.E. (2018). Tall kan temmes! Hvordan forstå og bruke statistikk. 2. utg. Cappelen Damm 
Akademisk

Kvale, S., Brinkmann, S., Anderssen, T. M., & Rygge, J. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3 
ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Magnus, P., & Bakketeig, L. S. (2013). Epidemiologi (4 ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis. Scandinavian 
Journal of Public Health, 40(8), 795-805. doi:10.1177/1403494812465030

Nilssen, V. L. (2012). Analyse i kvalitative studier: Den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget 
(190 s). 

Thrane, C. (2018). Kvantitativ metode. En praktisk tilnærming. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Tjora, A. H. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3 ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.
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Tufte, P. A. (2017). Hvordan lese kvantitativ forskning? Cappelen Damm Akademisk

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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MASTEROPPGAVE

EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram   
Master i Samfunn og helse 

Emnenavn (bokmål) 
Masteroppgave 

Emnenavn (nynorsk) 
Masteroppgave 

Emnenavn (engelsk) 
Master Thesis 

Emnekode (FS) 

Emnenivå 
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering 
Antall studiepoeng: 30 
Antall semester: 2 
Undervisningsspråk: Norsk 
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium 
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet 
Masteroppgaven er en fordypning i et avgrenset tema som er relevant for studiet. Gjennom arbeidet 
med oppgaven skal studenten få erfaring med å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under 
veiledning og øke deres akademiske kompetanse og understøtte dybdelæring.

Masteroppgaven er en fremstilling av et originalt forskningsarbeid. Fag- og/eller forskningsfeltet 
rundt tematikken skal være kartlagt og beskrevet grundig. Forskningsmetoden (kvantitativ eller 
kvalitativ) må gjøres rede for og drøftes. Resultatene må beskrives, samt tolkes og drøftes i lys av 
teori.  Det vises for øvrig til egne retningslinjer for masteroppgaven.

Forkunnskapskrav 
Studenten må ha gjennomgått og bestått alle fellesemner, studieretningsemner og valgemnet i 
master i Samfunn og helse før masteroppgaven kan ferdigstilles og innleveres. 

Læringsutbytte  
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap 

har inngående kunnskap om utvikling og avgrensing av et fagtema slik at det egner seg for en 
vitenskapelig undersøkelse
har inngående kunnskap om krav til forskning innenfor den helse- og/ eller samfunnsfaglige 
forskningstradisjon
har avansert kunnskap om forskningsetiske krav og normer 

Ferdigheter 
kan gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med normer og krav innen god vitenskapelig og 
etisk praksis 
kan presentere et forskningsprosjekt i tråd med gjeldene normer som en monografi eller 
vitenskapelig artikkel 
kan innhente og kritisk vurdere relevant forskningslitteratur 
kan beskrive, vurdere og drøfte anvendt metode for forskningen 
kan presentere, tolke og drøfte resultater fra forskningsundersøkelsen  

Generelle kompetanse 
kan gjennomføre og dokumentere et forskningsprosjekt 
kan bidra til utvikling av eget fordypningsområde gjennom forskning  
kan vurdere kritisk, drøfte og evaluere de ulike delene i forskningsprosessen  
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Læringsaktiviteter 
Studenten gjennomfører det planlagte forskningsprosjektet under veiledning av hovedveileder og 
eventuelt biveileder. Data samles inn og analyseres med relevante forskningsmetoder, og resultatene 
presenteres i en helhetlig fremstilling i masteroppgaven. Veiledet gjennomføring av de ulike delene i 
forskningsprosessen bidrar til at studenten oppnår kompetanse i fagutviklings- eller forskningsarbeid. 

Deltakelse på masterseminar gjør studenten i stand til å kritisk vurdere, argumentere for/imot og 
evaluere teoretiske modeller, forskningsresultater og forskningsmetode. Læringsaktivitetene bidrar 
til at studenten blir i stand til å presentere, tolke og drøfte resultater fra egen og andres 
forskningsundersøkelse. Masterseminarene består av forelesninger, muntlige presentasjoner, 
forberedt medstudentrespons og faglige diskusjoner.

Gjennom to semester får studenten tilbud om maksimalt 10 timer med individuell veiledning med 
hovedveileder på masteroppgaven. Det undertegnes en veilederavtale mellom student og veileder/e 
som regulerer ansvar, plikter og rettigheter.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Deltagelse på masterseminarene herunder 
o egen presentasjon og 
o respons på medstudents presentasjon

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer  
Underveis i emnet arbeider studenten med masteroppgaven som leveres inn som et individuelt
arbeid.  

Masteroppgaven kan skrives som en monografi som maksimalt omfatter 20.000 ord +/- 10%.  
Oppgaven består av fire hoveddeler: Bakgrunn, metode, resultater og drøfting. Oppgavedelene skal 
utgjøre en integrert helhet, og presenteres på en sammenhengende og språklig tilfredsstillende 
måte. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Språk må avtales med veileder før oppstart 
av skrivearbeidet.  

Som alternativ kan masteroppgaven skrives som en publiserbar vitenskapelig artikkel (3000 – 4000 
ord). Tidsskrift for publisering er valgfritt, men må være faglig relevant forum for å formidle 
forskningsresultatene fra oppgaven. Den artikkelbaserte masteroppgaven skal også omfatte en 
utdypende introduksjon og en drøftingsdel, som skal inneholde en omfattende presentasjon av det 
teoretiske rammeverket og forskning på aktuelle tema, en utdypende metodediskusjon og en 
oppsummerende presentasjon av studieresultatene. Oppgaven skal ha en ramme på inntil 5000 ord 
(ekskludert artikkel).  
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Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen 
Alle.  

Litteratur 
Selvvalgt litteratur til masteroppgaven.

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Studieretning
Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid er et internasjonalt fagfelt, forankret i folkehelse. Fagfeltet er tverrfaglig, og 
søker å forene det beste fra ulike forståelser og tilnærmingsmåter. Helsefremmende arbeid har en 
fellesnevner i et tydelig verdigrunnlag. Essensielt er vektleggingen av forhold som fremmer helse 
(salutogenese). 

Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller 
indirekte påvirker folks helse. Settingstilnærming i helsefremmende arbeid fokuserer på mulighetene 
for å fremme helse innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, der hvor 
mennesker samhandler og lever sine hverdagsliv. Vår tids samfunn stiller andre krav og gir andre 
påkjenninger enn tidligere tiders samfunn, og åpner også for nye muligheter for å fremme helse. Det 
er tett forbindelse mellom arbeid med mennesker og arbeid med utforming av politikk. Sentrale 
begreper og innsatsområder i helsefremmende arbeid er salutogenese, empowerment, sosial ulikhet 
i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk. 

Studiemodell for Studieretning Helsefremmende arbeid – 50 prosent progresjon

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp)

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp)

2. studieår Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid (15 sp)

Settingstilnærming i helsefremmende 
arbeid (15 sp)

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)
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Teori og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid

EMNEPLAN – DEL 1

Inngår i studieprogram  
Master i samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Teori og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid

Emnenavn (nynorsk)
Teori og verdigrunnlaget i helsefremjande arbeid

Emnenavn (engelsk)
Theory and core values in health promotion

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
Emnet vektlegger helsefremmende arbeid (Health Promotion/ HP) både som et internasjonalt fagfelt 
og som et felt som spenner over et vidt spekter av perspektiver og praksiser.

Emnet skal gi innsikt i hvordan teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid har utviklet seg 
over tid. Helhetlige og tverrfaglige tilnærminger sammen med fokus på forhold som fremmer helse 
(salutogenese), er sentralt i faget. I faget skal studentene videre få innsikt i helsens sosiale 
determinanter og på forholdet mellom individuelle og strukturelle tilnærminger i HP. 
Helsefremmende politikk og tilnærminger som har som mål å tilrettelegge for prosesser som setter 
folk i stand til å ta kontroll over forhold som påvirker helse, belyses. Sentrale begreper er 
empowerment, equity, sosial ulikhet i helse, helsefremmende politikk og helsepedagogikk.

Emnet inneholder følgende temaer:

Helseforståelse og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid
Helsefremmende politikk og helsepedagogikk
Helsefremmende arbeid som disiplin
Globale perspektiver på helse 

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap

har avansert kunnskap om helsesyn, teorier, verdier, begreper og modeller som ligger til 
grunn for helsefremmende arbeid
har inngående kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, 
helsepedagogikk og helsefremmende politikk, og om globale utfordringer i helsefremmende 
arbeid
har inngående kunnskap om ulike dimensjoner i helsefremmende arbeid, herunder 
historiske, kulturelle, økonomiske og politiske perspektiver
har lært å analysere hvordan helse relaterer seg til samfunnsmessige og salutogene faktorer
har lært å anvende kunnskap for å analysere ulike teoretiske, politiske og etiske perspektiver 
på helse og hva som påvirker helse
har spesialisert kunnskap om faglige, vitenskapelige, etiske kvalitetsstandarder og verdier 
innen helsefremmende arbeid
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Ferdigheter

kan anvende kunnskap for å utforske, klargjøre og reflektere over egne forståelser av 
begreper og prinsipper for helsefremmende arbeid
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 
strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

kan analysere og forholde seg kritisk ulike tilnærminger til fremming av helse
kan beskrive, redegjøre og drøfte relevante problemstillinger i HP

Læringsaktiviteter
Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Gruppearbeid hvor studentene samarbeider og 
diskuterer.  Strukturerte framlegg og tilbakemeldinger. Veiledning av prosessen med gjennomføring 
av arbeidskrav. Egenarbeid med tilegnelse av undervisningsressurser og akademisk skriving. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Studentene må etter nærmere fastsatt kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Tre individuelle obligatoriske oppgaver. To oppgaver på hver 700 ord (+/- 10%) og en på 1400 (+/-
10%).

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Vurderingsformen i dette emnet er en individuell hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 3000 ord 
(+/- 10%). Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur

Innføring i helsefremmende arbeid

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 
Promotion International, 11(1): 11-18. (7 s.) KOMPENDIUM 

Bunton, R and G. Macdonald (eds.) (2002). Health Promotion. Disciplines, diversity and developments. 
London: Routledge. Kap. 1-5, 12 (ca 100 sider) 
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Green J., Tones K., R. Cross and J. Woodall (2015). Health Promotion. Planning and Strategies. Third 
edition. London: SAGE Publications, Kap 1-3 og 6-7 og kap. 11 (ca. 320 sider) 

Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur. Malmø. Kap 2-5 (70 sider) (Se 
også faget SETT)

Laverack G. (2004). Health Promotion Practice. Power & Empowerment. London: SAGE Publications. 
Kapittel 3 (-Power transformation and Health Promotion Practice-) (10 sider). KOMPENDIUM

Porter, C. (2006). Ottawa to Bangkok: Changing health promotion discourse. Health Promotion 
International. Vol. 22. No 1. Oxford University Press. (6 sider) KOMPENDIUM. 

Seedhouse, D. (1997). Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. Chichester: John Wiley & 
Sons. Kap. 1-2 (24 sider) KOMPENDIUM (Ny utgave 2003):
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9780470091555_sample_378645.pdf )

Helseforståelser

Fugelli, P. og B. Ingstad (2001). Helse - slik folk ser det. Tidsskrift for Norsk Lægeforening. Nr. 121, 
sidene 3600-4 (5 sider). KOMPENDIUM

Hjort, P.F. (1994). Om samsykdommene. Oslo: Statens institutt for folkehelse, institutt for 
helsetjenesteforskning. (10 sider) KOMPENDIUM

Stang, I. (2003). Bemyndigelse. En innføring i begrepet og -empowerment-tenkningens- relevans for 
ansatte i velferdsstaten. I Hauge, H.A. og M.B. Mittelmark (red). Helsefremmende arbeid i en 
brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen: Fagbokforlaget (19 sider)

Sørensen, M. S. Graff-Iversen, K. T. Haugstvedt, T. Enger-Karlsen, I. G. Narum, A. Nybø (2002). -
Empowerment- i helsefremmende arbeid. Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 24,2002; 122, s 
2379 - 2383, (4 sider) KOMPENDIUM

Helsefremmende politikk 

Fosse, Elisabeth (2009). Norwegian public health policy: Revitalization of the social democratic 
welfare state? International Journal of Health Services, 39 (2) 287-300. Baywood Publishing 
Co. (12 sider) KOMPENDIUM 

Fosse, E. og M. Strand (2010). Politikk for å redusere sosiale ulikheter i helse i Norge: Fornyet 
politisering av folkehelsespørsmål. Tidsskrift for velferdsforskning, vol 13, No 1, 2010, side 
14-15. Bergen: Fagbokforlaget (9 sider). KOMPENDIUM. 

Friedli, Lynne (2012). «What we-ve tried, hasn-t Worked»: the politics of assets based public health. 
Critical Public Health. DOI:10.1080/09581596.2012.748882. London: Routledge. (10 sider) 
KOMPENDIUM 

Fugelli, P. (2003). 0-visjonen. Essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 (56 sider) 
KOMPENDIUM

Mittelmark, M.B. og H.A. Hauge (2003). Helsefremmende politikk for vurdering av helsekonsekvenser. 
Hvorfor lokalsamfunn og nærmiljø er de sentrale arenaene. I Hauge, H.A. og M.B. Mittelmark 
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(red). Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen: 
Fagbokforlaget (9 sider)

Rostgaard, T. and J. Lehto (2001). Health and social care systems: How different is the Nordic model? I 
Kautto, M. et al (eds.) Nordic Welfare States in the European Context. London: Routledge. 
Sidene 137-167 (30 sider) KOMPENDIUM 

Globale og komparative perspektiver 

Jacobsen, Kathryn (2014) Introduction to Global Health. Burlington, Mass: Jones and Bartlett. Kat. 2 
(20 sider). KOMPENDIUM (Ny 2016)

Jørgensen S. I. (2010). Globale utfordringer. Oslo: Høyskoleforlaget. Kap 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 og 18 (109 sider).

Nussbaum, Martha (2011). Creating Capabilities. Cambridge, Mass: Harvard UP. Kat. 1-6 og 
Conclusion. (125 sider) (ny 2016)

Anbefalt lesing

Tidsskrift for Den norske legeforening og Helsedirektoratet (2011). Global helse. Temaserie. Oslo. Kan 
hentes fra http://tidsskriftet.no/tema/globalhelse (06.08.13) (55 sider) KOMPENDIUM

Sentrale politiske dokumenter som forutsettes kjent 

Declaration of Alma Ata (1978). Alma Ata, USSR: International Conference on Primary Health Care. (3 
sider) (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf) 

Ottawa-charteret (1986). Genève: World Health Organisation (5 sider) 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf)

The Adelaide Recommendations (1988). Adelaide, Australia: Conference Statement of the 2nd 
International Conference on Health Promotion (5 sider) 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/adelaide_recommendations.pdf)

Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health (1991). Sundsvall, Sweden: 3rd 
International Conference on Health Promotion. (6 sider) 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/sundsvall_statement.pdf)

The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century. (1997). Jakarta, 
Indonesia: Fourth International Conference on Health Promotion. (5 sider) 
(http://www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_en.pdf)

Mexico Ministerial Statement for the Promotion of Health: From ideas to action. (2000). Mexico City, 
Mexico: Fifth Global Conference on Health Promotion (2 sider) 
(http://www.who.int/hpr/ncp/docs/mexico_ministerial_statement.pdf)

The Bangkok Carter for health Promotion in a Globalized World. (2005). Bangkok, Thailand: The 6th 
Global Conference on Health Promotion. (2 sider) 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/en/index.html

Se også 

http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010.pdf
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Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Settingstilnærming i helsefremmende arbeid

EMNEPLAN – DEL 1

Inngår i studieprogram  
Master i samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Settingstilnærming i helsefremmende arbeid

Emnenavn (nynorsk)
Settingstilnærming i helsefremmende arbeid

Emnenavn (engelsk)
Settings approach to Health promotion

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
Emnet vektlegger en av de tre hovedstrategiene for helsefremmende arbeid, nemlig 
settingstilnærming. Til grunn for denne strategien ligger en erkjennelse av at helse utvikles primært i 
hverdagslivets settinger, som for eksempel arbeidsliv, skole og lokalsamfunn. Settinger brukes ofte til 
å implementere programmer som har til hensikt å fremme helse eller forebygge sykdom, men 
settinger kan også forstås som sosiale sammenhenger hvor helse er bare et av flere hensyn. En viktig 
tematikk i dette emnet er derfor hvordan studentenes eksisterende kunnskaper om hverdagslivets 
settinger kan utvikles til å være relevant for helsefremmende arbeid.

Emnet inneholder følgende temaer:

Kjennetegn ved settingstilnærminger sammenlignet med andre strategier for 
helsefremmende arbeid
Kjennetegn ved settinger som kommuner, nærmiljø/lokalsamfunn, arbeidsorganisasjoner, 
skoler, barnehager og helsetjeneste og sykehus
Mulighetsbetingelser for helsefremmende arbeid gjennom velferdsstaten
Samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter
Kapasitetsbygging og myndiggjøring
Organisering av og i settingstilnærminger

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap

har avansert kunnskap om settingstilnærminger til helsefremmende arbeid
har inngående kunnskap om kjennetegn ved ulike hovedtyper av settinger
har avansert kunnskap om sosiale relasjoners betydning for helse og velferd på settingsnivå

Ferdigheter

kan analysere muligheter og begrensninger ved settingstilnærminger sammenlignet med 
andre tilnærminger til helsefremmende arbeid
kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan helsehensyn kan spille på lag med andre 
hensyn i settinger, herunder etiske hensyn
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder til settinger og anvender 
disse til å utvikle faglige resonnementer
kan strukturere og formulere problemstillinger og resonnementer relatert til 
settingstilnærmingen i helsefremmende arbeid



41

Generell kompetanse

kan bidra til nytenkning om identifisering og utvikling av helseressurser
kan analysere forutsetninger for bruk av ulike strategier i helsefremmende arbeid
kan formulere sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom settinger og 
helse

Læringsaktiviteter
Forelesning
Seminar
Gruppearbeid
IKT-basert oppgaveløsing og veiledning

Studentinitierte aktiviteter

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig refleksjonsarbeid på 700 ord (+/- 10 prosent)
Skriftlig gruppearbeid på 1.500 ord (+/- 10 prosent)
En oversikt over individuelt selvvalgt pensum 

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Vurderingsformen i dette emnet er en individuell hjemmeeksamen over tre dager. 3.000 ord (+/- 10 
prosent). Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
Revidert mai-juni 2017

Pensum er på ca 1000 sider, hvorav 200 sider er selvvalgt. Obligatorisk litteratur:

Innføring i settings-tilnærminger.

Green J., Tones K., R. Cross &J. Woodall: (2015). Health Promotion. Planning and Strategies. 3rd 
edition. London: SAGE Publications. Kapittel 9-10. (60 sider) Se også faget TOVE
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Hansson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Malmø: Studentlitteratur.

Kapittel 1, 7-12 (170 sider) Se også faget TOVE

Poland B., Krupa G., & McCall G. (2009). Settings for health promotion: An Analytic Framework to 
Guide Intervention Design and Implementation. Health Promotion Practice. Vol. 10, No. 4, 
London: Sage. (7 sider) KOMPENDIUM. (Hentet fra
http://hpp.sagepub.com/content/10/4/505.full.pdf+html )

Scriven, A. & Hodgins M. (eds) (2012). Health Promotion Settings. Principles and Practice. London: 
Sage. Kap. 4-12, pluss s. 13- 17 og s. 187 - 191 (ca 115 sider)

Mulighetsbetingelser for helsefremmende arbeid gjennom velferdsstaten.

Bakken, R. m.fl. (2002). Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten.
Oslo: Gyldendal Akademisk. Sidene 209-228 (20 sider) KOMPENDIUM

Eriksen, E.O. (2001). Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. 
Oslo: Abstrakt forlag. Sidene 41-74 (34 sider) KOMPENDIUM

Grieg Viig N, Fosse E., Samdal O. & Wold B. (2011). Leading and Supporting the Implementation of 
the Norwegian. Network of Health Promoting Schools. Scandinavian Journal of Educational 
Research. Vol. 56, No. 6, December 2012, 671-684 (11 sider) KOMPENDIUM (Hentet fra
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2011.621139 )

Hagen S., Helgesen M., Torp S., Fosse E. (2015). Health in All Policies: A cross-sectional study of the 
public health coordinators- role in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public 
Health, 1-9. (5 sider) KOMPENDIUM. Hentet fra: 
http://sjp.sagepub.com/content/early/2015/05/13/1403494815585614.full.pdf+html (NY 
2016)

Hanson Ausland, L. og H. Forbech Vinje (2012). Helsens dynamikk på arbeidsplassen: Betraktninger 
fra en studie om seniorers nærvær og velvære i arbeidslivet (HiVe). Norge: Senter for 
Seniorpolitikk. (14 sider). KOMPENDIUM (Hentet fra 
http://www.seniorpolitikk.no/var/uploaded/SSP-dokumenter/4-NY-12-Vinje%20Ausland.pdf)

Lorentzen, H. (1994). Moraldannende fellesskap. Velferdsstaten og det sivile samfunn. I Nytt Norsk 
Tidsskrift, nr. 1 1994, sidene 38-48 (11 sider) KOMPENDIUM

Sindall, C: (2002). Does health Promotion need a code of ethics? Health Promotion International. Vol. 
17, No. 3. Oxford University Press. (3 sider) KOMPENDIUM. 

Soubhi, H. and Potvin, L. (2000). Homes and Families as Health Promotion Settings. I Poland , B.D., 
L.G. Green, and I. Rootman (eds.) (2000). Settings for Health Promotion. Linking Theory and 
Practice. Thousand Oaks: Sage Publications (19 sider) KOMPENDIUM

Stern, R. and J. Green (2005). Boundary workers and the management of frustration: A case study of 
two Healthy City partnerships. Health Promotion International, Vol. No. 3. London: Oxford 
University Press. (5 sider) (KOMPENDIUM) 



43

Ulvestad, J. (2003). Folkeopplysning som dialog - utopi eller mulighet? Om forholdet mellom 
opplysning og hjelp - makt og posisjon. I Hauge, H.A. og Mittelmark M. B. (red). 
Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen: Fagbokforlaget (20 
sider) 

Organisering av og i settingstilnærminger:

Antonovsky A. & Sourani T. (1988). Family Sense of Coherence and Family Adaption. Journal of 
Marriage and the Family 50 (February 1988): 79-92. (10 sider) KOMPENDIUM

Arnstein, S. (1969). A ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol 35, No 4, sidene 216 - 224. (12 sider) 
KOMPENDIUM 

Dooris. M. (2009). Holistic and sustainable improvements: the contribution of settings-based 
approach to health promotion. RSPH, Vol 129, No 1. London: Sage. Sidene 29 - 36. (5 sider) 
KOMPENDIUM 

Hauge, H.A., L.H. Ausland (2003). Frihet og ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Synliggjøring av handlingsrom med HENÆR - modellen. I Hauge, H.A. og Mittelmark M.B. 
(red.) Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen: 
Fagbokforlaget (18 sider)

Nafstad I, Midje H, Torp S, Syse J. (2015). Arbeidsmiljøets betydning for jobbengasjement og helse 
blant mellomledere i kommunal sektor. Magma (2):23-33. (10 sider) KOMPENDIUM

Reiersen, J. (2012). Arbeidsgiverne og den nordiske modellen. Magma (4), 32-41. Hentes fra
http://www.magma.no/arbeidsgiverne-og-den-nordiske-modellen (10 sider) 

Rønningen, G. E. (2003). Nærmiljø. Nostalgi - eller aktuell arena i forebyggende og helsefremmende 
arbeid? I Hauge, H.A. og Mittelmark M. B. (red.) Helsefremmende arbeid i en brytningstid. 
Fra monolog til dialog? Bergen: Fagbokforlaget (20 sider)

Tjomsland H. E. og Grieg Viig N. (2015). Læring og trivsel i en helsefremmende skole. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag AS. (50 sider)

Torp S. (2013). Hva er helsefremmende arbeidsplasser, og hvordan skapes det? Socialmedicinsk 
Tidskrift, Vol 90(6):768-779 (10 sider) KOMPENDIUM 

Torp. S., Eklund L. & Thorpenberg S. (2011). Research on workplace health promotion in the Nordic 
countries: a literature revue; 1986-2008. Global Health Promotion, Vol 18 (3), London: Sage, 
side 15-22. (6 sider). KOMPENDIUM 

Torp S, Grimsmo A. Hagen S, Duran AD, Gudbergsson S. (2013). Work engagement: a practical 
measure for workplace health promotion? Health Promotion International. Vol 28(3): 387-
396. (10 sider) KOMPENDIUM
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Wold, B. & Samdal S. (2012). An ecological Perspective on Health promotion, Systems, Settings and
Social processes. Kap 1 - 6 og 9-10. Bentham eBooks, (53 sider) (Hentet fra
http://www.benthamscience.com/ebooks/Sample/9781608053414-sample.pdf)

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Studieretning 
Forebyggende arbeid med barn og unge

Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold. 

Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på 

forhold som preger dagens oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige 

og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet 

og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og 

sosial deltakelse. 

Studieretningen dekker både sosialfaglige og helsefaglige problemstillinger og henter 

kunnskapstilfanget både fra profesjonsfagene og fra samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette 

danner grunnlag for utvikling av en tverrfaglig forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst. 

I forebyggende arbeid med barn og unge er det nødvendig å ha kunnskap om samfunnsforhold, samt 

relasjonelle og individuelle forhold som kan utgjøre risiko- og beskyttelsesfaktorer. Studieretningen 

gir kunnskap og kritisk refleksjon om hva slags innsatser og metoder som kan fremme og hemme 

deltakelse og sosial integrasjon for utsatte barn og unge. Videre er det nødvendig med innsikt i 

hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon. 

Verdens helseorganisasjon og nasjonale myndigheter i Norge og i en rekke andre land har de senere 

årene fokusert sterkt på utsatte grupper og pekt på behovet for å forebygge helseproblemer og 

sosiale problemer hos barn og unge og deres familier. En vesentlig grunn til dette er at tiltak som 

settes inn i tidlige livsfaser, vil kunne ha en langvarig effekt og øke livskvaliteten for den enkelte. I et 

samfunn med endrede oppvekstbetingelser, inngår derfor forebyggende arbeid innenfor ulike 

sektorer som et satsingsområde. Dette gjør forebygging til et gjennomgående tema i 

studieretningen.



46

Studiemodell for Studieretning Forebyggende arbeid med barn og unge  – 50 prosent 
progresjon

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp)

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp)

2. studieår Forebygging, oppvekst og utvikling
(15 sp)

Psykososialt arbeid med barn og unge
(15 sp)

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)
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Forebygging, oppvekst og utvikling 

EMNEPLAN – DEL 1

Inngår i studieprogram  
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Forebygging, oppvekst og utvikling

Emnenavn (nynorsk)
Forebygging, oppvekst og utvikling

Emnenavn (engelsk)
Society, prevention and child development 

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
For å forstå menneskers utvikling, må vi vurdere risiko- og beskyttelsesfaktorene i forhold til 
hverandre. Noen risiko- og beskyttelsesfaktorer er medfødte, noen etablert ut fra samspill med 
andre og noen er knyttet til det miljøet vi vokser opp med og lever i. I profesjonelt arbeid med barn 
og unge er det nødvendig å ha kunnskap om slike risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre er det 
nødvendig med innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme god utvikling og hindre ulike 
former for vansker. Emnet belyser barn og unges oppvekst og utvikling i dagens samfunn. Det bli lagt 
vekt på teoretiske perspektiver relatert til forebyggende arbeid med barn og unge. Temaer som 
sosial klasse, kjønn og etnisitet vil trekkes frem og gjennom samfunnsvitenskapelige perspektiver og 
profesjonskunnskap vil både strukturelle og sosiale betingelser belyses. Det å forstå barn og unges 
relasjon til familie, jevnaldrende, barnehage og skole vil særlig vektlegges. Emnet inneholder 
følgende temaer:

Perspektiver på oppvekst og utvikling
Risiko og beskyttelse knyttet til oppvekst
Forebyggende arbeid

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap

har avansert kunnskap om ulike forståelser av oppvekst og utvikling
har spesialisert kunnskap om barn og unge som aktører
har inngående kunnskap om risiko og beskyttelse på ulike oppvekstarenaer 
har spesialisert innsikt i ulike tilnærminger til forebygging

Ferdigheter

kan anvende begreper som sosialisering, makt, avmakt, risiko, beskyttelse, marginalisering, 
inkludering, ekskludering, aktør og struktur i drøfting av problemstillinger knyttet til barn og 
unges oppvekst
kan drøfte utfordringer knyttet til oppvekst i lys av ulike teoretiske tilnærminger på en 
selvstendig måte
kan forholde seg kritisk til grunnlaget for og konsekvensen av ulike forebyggingstilnærminger
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Generell kompetanse 

kan anvende ulike teoretiske perspektiver i selvstendig drøfting av utfordringer knyttet til 
barn og unges oppvekst og utvikling
kan gjenkjenne og diskutere utfordringer knyttet til forebyggende arbeid med barn og 
unge
kan skriftlig formidle og anvende sentrale begreper knyttet til risiko- og beskytte i barn 
og unges oppvekst 

Læringsaktiviteter
Forelesninger, seminarer, digitale læringsaktiviteter, studentstyrt læringsgruppearbeid, skriftlig 
arbeid individuelt og i gruppe, samt selvstudium. Dialog og diskusjoner vil bli vektlagt i 
undervisningen. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Emnet er samlingsbasert og studentene må ha minst 75% deltakelse på samlingene.

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

En skriftlig gruppeoppgave 1500 ord +/- 10%
Et muntlig fremlegg i gruppe
En skriftlig individuell oppgave 1400 ord +/- 10%. 

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Vurderingsformen i dette emnet er en individuell besvarelse av en ukes varighet. Oppgaven skal ha et 
omfang på 3000 ord +/- 10%. Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle



50

Litteratur
Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur.

Tema: Perspektiver på oppvekst og utvikling
Ljjunggren, J. & Dahlgren, E. (2010). Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: 

Universitetsforlaget. (281s)

Javò, C. (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, 
veiledning og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 7 (215-240) 

Lareau, A. (2011). Unequal Childhoods: class, race, and family life. Berkley: University of California 
Press.  

Stefansen, K. (2007) Familiens rolle i reproduksjon av ulikhet. Kunnskapsbidrag fra kvalitative studier 
av foreldreskap. Sosiologisk tidsskrift. 2007(03). (pp 245-264)

Tema: Risiko og beskyttelse knyttet til oppvekst
Corsaro, W.A (2017) The Sociology of Childhood. Sage publications (del 1-2)

Frønes, I. (2006). De likeverdige. Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning. Oslo: Gyldendal 
akademisk. (272s) 

Gulbrandsen, L.M (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo: Universitetsforlaget 

Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger. Ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag. (170s)

James, A., Prout, A. & Jenks, C. (1998). Theorizing Childhood. Oxford: Polity Press.

Krange, O. og Øia, T. (2005) Den nye moderniteten. Oslo: Cappelen Akademiske forlag.

Tema: Forebyggende arbeid
Andrews, T. (2003). "Nytt" ideologisk grunnlag for forebyggende helsearbeid. En diskusjon av syn på 

makt og endring. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol.6, nr.1, s.30-42

Berg, N.B.J (2012). Føre var! Forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk

Helland, H. & Øia,T. (2000). Forebyggende ungdomsarbeid. Bergen: Fagbokforlaget

Schanke, V. (2005). Forebyggende og helsefremmende arbeid, fra forskning til praksis: en 
kunnskapsoppsummering med råd og anbefalinger. Narvik: Nordnorsk kompetansesenter –
Rus ved Nordlandsklinikken. (102s)

Overordnet alle temaene
Backe-Hansen, E. & Frønes, I. (red) (2012). Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning.

Oslo. Gyldendal akademisk (285s)
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Psykososialt arbeid med barn og unge 

EMNEPLAN – DEL 1

Inngår i studieprogram
Master i Samfunn og helse

Emnenavn 
Psykososialt arbeid med barn og unge 

Emnenavn 
Psykososialt arbeid med barn og unge

Emnenavn 
Psychosocial work with children and youth

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
Barn og unge som av ulike grunner står i fare for å utvikle psykososiale problemer skal i tidlig fase av 
en problemutvikling få hjelp og støtte i lokalsamfunnet. Kommunene er tillagt en viktig rolle i dette 
arbeidet, og både de nasjonale og lokale føringene (policy) og rammevilkårene for det psykososiale 
arbeid vil bli belyst i dette emnet. Emnet skal videre synliggjøre hva psykososialt arbeid er, både fra 
et profesjonsperspektiv og som et tverrfaglig felt. Studentene skal arbeide med ulike faglige og 
teoretiske tilnærminger og vurdere hvordan dette påvirker profesjonsutøvelsen. Det skal særlig 
fokuseres på psykososialt arbeid knyttet til familie, jevnalderrelasjoner og institusjoner i 
velferdsstaten slik som barnehage, skole og barnevern.  Studentene skal metodisk arbeide med ulike 
dilemmaer som oppstår i psykososialt arbeid slik som f.eks. makt og avmakt, kulturelt mangfold og 
integrasjon, forholdet mellom intensjoner og ressurser, og kunne drøfte disse dilemmaene og 
gjennom dette øke sin handlingskompetanse. Likeledes skal dette emnet gi kunnskap og invitere til 
kritisk refleksjon over hva slags innsatser og intervensjoner som kan fremme deltakelse og sosial 
integrasjon, både gjennom universelle tilnærminger og innsatser rettet mot spesielt utsatte grupper 
og individer.

Emnet inneholder følgende temaer:

Perspektiver på psykososialt arbeid med barn og unge 
Dilemmaer i psykososialt arbeid i velferdsstaten
Metoder og tiltak i psykososialt arbeid

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskaper

har avansert teoretisk og empirisk kunnskap om tverrfaglig psykososialt arbeid med barn, 
unge og deres familier
har spesialisert kunnskap om makt, myndiggjøring og medvirkning
har inngående kunnskap om forebyggingsprogrammer 
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Ferdigheter 

kan anvende kunnskap om risiko og beskyttelse i analyser av psykososialt arbeid
kan diskutere begrepene kulturelt mangfold, risiko og beskyttelse, makt, myndiggjøring, 
marginalisering og problematferd
kan anvende kunnskap om forebyggingsprogrammer i kritisk vurdering av programmene

Generell kompetanse:

kan anvende ulike teoretiske perspektiver på psykososialt arbeid i selvstendig drøfting og 
formidling av sammensatte faglige problemstillinger 
kan kritisk vurdere utfordringer i psykososialt arbeid i lys av samfunnsmessige 
rammebetingelser og politiske føringer
kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å reflektere over betydningen av barn og unges 
medvirkning og samhandling i innovativt psykososialt arbeid

Læringsaktiviteter
Forelesninger, seminarer, digitale læringsaktiviteter, studentstyrt kollokviearbeid, skriftlig arbeid 
individuelt og i gruppe, samt selvstudium. Dialog og diskusjoner vil bli vektlagt i undervisningen. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Emnet er samlingsbasert og studentene må ha minst 75% deltakelse på samlingene.

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

En skriftlig gruppeoppgave 1500 ord +/- 10%
Et muntlig fremlegg i gruppe
En skriftlig individuell oppgave 1400 ord +/- 10%.

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Vurderingsformen i dette emnet er en individuell besvarelse av en ukes varighet. Oppgaven skal ha et 
omfang på 3000 ord +/- 10%. Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.
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Litteratur
Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur.

Tema: Perspektiver på psykososialt arbeid med barn og unge 

Eide, K., Lidén, H., Haugland, B., Fladstad, T. & Hauge, H.A. (resubmission) Trajectories of Trust and 
Ambivalence: experiences of unaccompanied minors resettling in Norway. European Journal 
of Social Work. (15s)

Eide, K., Kjelaas, I. og Larsgaard, A.K. (2017). Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i 
omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for 
velferdsforskning, 20(4). s. 317-331. (14s)

Corsaro, W.A (2017). The Sociology of Childhood. Sage publications (del 3-4)

Rugkaasa, M., Ylvisaker, S. og Eide, K. (2017). Et tve-egget sverd. En diskusjon om
kulturkompetansebegrepets konsekvenser i profesjonelt arbeid med minoritetsetniske barn 
og familier. Tidsskriftet Barn. Forskning om barn og barndom i Norden. Nr. 2-3/2017, s. 121-
139. (19s)

Straand, S. (red.) (2011). Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og 
unge. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. (163s)

Vike, H. & Eide, K. (2009). Kulturanalyse, minoritetsperspektiv og psykososialt arbeid. I: Eide, K., 
Qureshi, N., Rugkaasa, M. & Vike, H. (red.) Over profesjonelle barrierer. Et 
minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
(20s)

Vike, H. (2018?) Barn og kjærlighet i sentraliseringens tid. (boka til Randi) (17s)

Vestøl, V. (2016) I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Oslo: 
Universitetsforlaget. Kap. 1, 3, 4 og 6. (189s)

Tema: Dilemmaer i psykososialt arbeid i velferdsstaten

Hennum, N. (2015) Makten i barnet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 92(2). (15s)

Hutchinson, G.S. & Oltedal, S. (2017) Praksisteorier i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (216s)

Ohnstad, A., Rugkaasa, M. & Ylvisaker, S. (red.) (2014) Ubehaget i sosialt arbeid, s. 19-180. (200 s)

Qureshi, N. (2008) Beskrivelser av oppdragelse: utslag av definisjonsmakt og eurosentrisme? I: 
Otterstad, A.M. (red.) Profesjonsutøvelse og kulturens mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo: 
Universitetsforlaget, s. 127-148. (22 s)
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Tema: Metoder og tiltak i psykososialt arbeid

Ertesvåg, S.K., Eng, H., Frønes, I. & Kjøbli, J. (red.) Inkludering og utvikling – førebyggande 
intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal Akademisk. (175s)

Frøyland, L. (2017) Systemisk samtale. Psykososialt samarbeid med barn, ungdom og foreldre.
Bergen: Fagbokforlaget. (150s)

Hydle, I. & Bredal, A. (2014) Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. I: Kaya, 
M.S. & Fauske, H. (red.) Innvandrere på utsiden av samfunnet. Oslo: Abstrakt forlag, s.159-
187 (28s)

Bråten, B. & Søsterudbråten, S. (2016) Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus. Oslo: 
Fafo-rapport 2016:29, Kap. 3-6 (129s)

Nordahl, T., Sørlie, M.A., Manger, T. & Tveit, A. (2005) Atferdsproblemer blant barn og unge. 
Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget.

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Studieretning 
Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid er overordnede begreper i studieretningen. Studieretningen understreker 

samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til psykisk helse og rus. Psykisk helse- og rusarbeid

arbeid omfatter arbeid med og tjenester til mennesker som berøres av psykiske-, sosiale eller

rusproblemer. I studieretningen anvendes, utdypes og problematiseres sentrale kunnskapskilder 

innen fagfeltet: erfaringsbasert, praksisbasert og teoribasert kunnskap. Psykisk helse- og rusarbeid

vektlegger brukeres og pårørendes aktive deltagelse i utformingen av tilbudene og forskning i feltet. 

Studentens faglige og akademiske holdningen som tilstrebes dannes gjennom personliggjøring, kritisk 

analyse og integrering av teori og praksis, samt forståelse for menneskets livsverden og dens 

utvikling gjennom livsløpet. 

Ett sentralt fokus i studieretningen er fagpersoners utvikling av relasjons- og samarbeidskompetanse. 

Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner som innbefatter 

fagpersoners samhandling med den som søker hjelp og tverrfaglig samarbeid med kollegaer i feltet. 

Relasjonen mellom brukeren og psykisk helse- og rusarbeideren verner om en nær og gjensidig 

sammenheng med andre og betoner det vesentlige i å se brukeren i en helhet. Studiet vektlegger 

dermed psykisk helse- og rusarbeids sosiale, samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst. 

Utviklingen i samfunnet generelt og innenfor psykisk helse- og rusarbeid spesielt, fordrer 

sammenhengende og nyanserte omsorgs- og behandlingskjeder. Dette innebærer samordning av 

tjenestetilbudene på kommunalt og statlig nivå, og samarbeid mellom fagpersoner innenfor og på 

tvers av disse i et fler- og tverrfaglig perspektiv. Utdanningen vil skape læringsmiljø og -situasjoner 

som gjør at studenten kan erkjenne hva fagpersoner bærer med seg inn i relasjoner med brukere og 

kollegaer i feltet, hvordan disse relasjoner bidrar til personlig vekst, og hvordan forskning kan bidra til

kompetanseutvikling.
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Studiemodell for Studieretning Psykisk helse- og rusarbeid – 50 prosent progresjon

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp)

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp)

2. studieår Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og 
rusarbeid (15 sp)

Tverrfaglig utvikling og personlig vekst i 
psykisk helse- og rusarbeid (15 sp)

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)
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Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid

EMNEPLAN – del 1 

Inngår i studieprogram
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid

Emnenavn (nynorsk)
Kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid

Emnenavn (engelsk)
Knowledge development in mental health and substance abuse care

Emnekode (FS)

Emnenivå
Masternivå (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
Psykisk helse, psykisk lidelse og rusrelaterte problemer er de overordnede fenomener i emnet. 

Samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger presenteres som et alternativ til den 

biomedisinskfaglige blikk på disse fenomenene. Emnet benytter erfaringsbasert kunnskap og 

forskningsbasert kunnskap som grunnlag for kritisk refleksjon på kunnskapsutvikling og –anvendelse i 

profesjonsfeltet. Slik utdypes og problematiseres sentrale kunnskapskilder innen fagfeltet, så som 

erfaringsbasert brukerkunnskap, klinisk kunnskap og den forskningsbaserte kunnskapen.

Emnet inneholder følgende temaer:

historisk utvikling og teoretiske perspektiver på psykisk helse og lidelse og rusproblematikk
biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold rundt psykisk helse og lidelse og 
rusproblematikk
recovery og livsløputvikling 
erfaringsbasert, praksisbasert og teoribasert kunnskap
vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske grunnlagsdebatter i kunnskapsfeltet

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

● har avansert teoretisk kunnskap om ulike perspektiver relatert til psykisk helse og lidelse 

samt rusrelaterte problemer 

● har inngående forståelse om hvordan psykisk helse og lidelse samt rusrelaterte problemer 

oppleves og beskrives av personer som erfarer psykisk helse og rusproblemer

● har inngående kunnskap om recovery og psykososial utvikling i et livsløpsperspektiv 

● har inngående kunnskap om bruk av ulike metoder for å analysere og forholde seg kritisk til 

ulike informasjonskilder som anvendes til å strukturere kunnskap om personer med psykisk 

helse- og rusrelaterte problemer
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Ferdigheter:

Kandidaten

● kan analysere kritisk og holde seg oppdatert om teoretisk og faglig kunnskapsutvikling i feltet 

● kan analysere, sammenlikne og vurdere kritisk ulike teoretiske og faglige perspektiver på 

psykisk helse og lidelse samt rusrelaterte problemer

Generell kompetanse: 

Kandidaten

● kan analysere sammenhenger mellom psykisk helse og lidelser samt rusrelaterte problemer, 

og biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold

● kan anvende sine kunnskaper om mennesket, psykiske lidelser og det psyko-sosial-kulturelle 

miljøet på nye fagområder

● kan analysere etiske problemstillinger i feltets teorier og praksiser

Læringsaktiviteter
Læringsaktivitetene i emnet er forelesninger, seminarer, gruppearbeid, og gruppe- og individuell 

veiledning. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
80 % obligatorisk deltakelse i gruppearbeid. Forelesninger som er grunnlag for beskrivelse- og 

analysearbeidet har obligatorisk deltagelse. 

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig erfaringsbasert tekst på 700 ord (+/- 10%)
Individuelt skriftlig erfaringsbasert tekst på 700 ord (+/- 10%)
Ett resymé i gruppe, 1000 ord (+/- 10%)

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Hjemmeoppgave over to uker med omfang på 3000 ord (+/-10%). Det gis graderte karakterer A-F 
hvor E er laveste ståkarakter. 
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Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
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litteraturliste. 200 sider er selvvalgt. 
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Godkjent studieplan 
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Tverrfaglig utvikling og personlig vekst i psykisk helse- og 
rusarbeid

Inngår i studieprogram  

Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)

Tverrfaglig utvikling og personlig vekst i psykisk helse- og rusarbeid

Emnenavn (nynorsk)

Tverrfaglig utvikling og personlig vekst i psykisk helse- og rusarbeid

Emnenavn (engelsk)

Interdisciplinary development and personal growth in mental health and substance abuse care.

Emnekode (FS)

Emnenivå
Masternivå (2. syklus).

Emnets omfang og organisering
● Antall studiepoeng: 15

● Antall semester: 1

● Undervisningsspråk: Norsk

● Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
I psykisk helse- og rusarbeid anvendes ulike arbeidsmåter med hver sin teoretisk og 
vitenskapsteoretisk forankring. Disse metodene kan fremstilles som sammenfallende, som 
komplementære eller konkurrerende avhengig av konteksten de brukes i og profesjonelle
preferanser og tradisjoner. Kompleksiteten innen feltet psykisk helse- og rusarbeid krever at mye av 
arbeidet vil skje i tverrfaglige team og i samarbeid mellom ulike tjenester. Profesjonsutøveren må ha 
kunnskap om andre yrkesgrupper, helse- og velferdssystemet, og forstå sin egen rolle i helheten. I 
tillegg må utøveren kunne integrere fagkunnskap med forskningskunnskap og brukerperspektiv og ha 
et bevisst forhold til bruken og posisjoneringen av ulike former for kunnskap. Håndtering av denne 
kompleksiteten fordrer et bevisst forhold til og aktivt engasjement i egen profesjonell utvikling og 
personlig vekst og til de strukturer og samarbeid den inngår i. I emnet vektlegges studentens egen 
rolle og utvikling i relasjon til fagfeltets komplekse struktur, velferdsstatens aktuelle politiske føringer 
for psykisk helse- og rusarbeid. 

Emnet inneholder følgende temaer:

ulike (sam)arbeidsmåter i psykisk helse- og rusarbeid

fagfeltets politiske føringer og struktur 

kontroverser rundt kunnskapsbasert praksis

dialog, kommunikasjon og samhandling 

profesjonsmakt og profesjonskamp

forholdet mellom velferdsstaten, tjenesteutvikling og profesjonsutøvelse

konflikt, konflikthåndtering og konfliktløsning

profesjonell og personlig utvikling

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte 
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har inngående kunnskap om fagfeltets politiske føringer, organisering og utfordringer

har avansert teoretisk kunnskap om ulike (sam)arbeidsmåter i psykisk helse- og rusarbeid

har avansert teoretisk forståelse om ulike kunnskapsformer og posisjonering av disse 
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har avansert teoretisk forståelse om profesjonell utvikling og personlig vekst i lys av 

kontekstene den inngår i

Ferdigheter:

kan analysere og reflektere over hvordan aktuelle politiske føringer påvirker yrkesutøvelsen

kan analysere og reflektere over hvordan ulike kunnskapsformer og posisjonering av 

kunnskap påvirker profesjonsutøvelse, samarbeid med brukere og tjenesteutvikling

kan analysere egen utvikling og personlig vekst i forhold til personlig og profesjonell 

relasjonell ansvarlighet og gjenkjenne egne utviklingsområder

Generell kompetanse:

kan kommunisere og ta ansvar for egne handlingsvalg og følelsesmessige reaksjoner i møtet 

med brukere, pårørende, medarbeidere og ledere

kan bidra til kritisk tenkning rundt kunnskap, samarbeid og tjenesteutøvelse

Læringsaktiviteter
Individuelt arbeid, forelesninger, seminar, ferdighetstrening og gruppearbeid med obligatorisk 

deltakelse. Presentasjon av deler av arbeidskrav med forberedt respons fra medstudenter i grupper 

på samlingene. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
80 % obligatorisk deltagelse i gruppearbeid.

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Individuelt skriftlig refleksjonsnotat på 1400 ord (+/- 10 prosent)
Muntlig medstudentrespons, gruppe

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Individuell hjemmeeksamen over to uker med omfang på 3000 ord (+/-10%). Det gis graderte 
karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 



66

Hjelpemidler til eksamen

Alle.

Litteratur
Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur.

Andersen, A. J. W. (2014). Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger? Tidsskrift for 
psykisk helsearbeid, 11(3), s. 201–210 

Andersen, J.W. (Ed.) (2013). Forstyrrelsens filosofi. Om å tenke med Jens Bjørneboe og 
Michel Foucault. In I. B. L. & A. B. T. A., Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og 
praksis i helse- og sosialfeltet (p. s. 181–194). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Andersen, A. J. W. (Ed.) (2013). Platon om lykke. Faglig dyktighet som gode gjerninger. In I. 
B. L. & A. B. T., Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis i helse- og 
sosialfeltet (p. s. 79–90). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Andersen, A. J. W (Ed.), (2013). Den gjenstridige nøytraliteten: Seyla Benhabib og hennes 
etiske tenkning. In I. B. L. & A. B. T. Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis 
i helse- og sosialfeltet (p. s. 107–119). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Andersen, A. J. W. (Ed.), (2013). Kritisk realisme - en bro til dypere forståelse av sosiale 
fenomene? In I. B. L. & A. B. T. Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis i 
helse- og sosialfeltet (p. s. 152–165). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Andersen, A. J. W. (Ed.) (2013). Pierre Bourdieus betydning for profesjonell praksis. In I. B. 
L. & A. B. T., Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
(p. s. 166–180). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Axelsen, E. D., Hartmann, E. S. (Ed.) (2008). Forståelsen av psykiske forstyrrelser og 
psykoterapi: Et dialektisk perspektiv. In, Veier til forandring : virksomme faktorer i 
psykoterapi (2. utgave., p. s. 131–157). Oslo: Cappelen Akademisk.

Berger, J. G. (2012). Appendix A: Key concepts in adult development. In J. G. Berger (Ed.), 
Changing on the job developing leaders for a complex world (p. s. 181–187). Stanford, 
California: Stanford Business Books an imprint of Stanford University Press. 

Bjaarstad, S. (2014). Nye trender innen arbeid og psykisk helse - sett i sammenheng med 
recovery. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(3), s. 231–240. 

Christoffersen, S. A. (Ed.), (2011). Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis. In 
Profesjonsetikk : om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker (2. utg., p. 12 s.). Oslo: 
Universitetsforlaget.

Deegan, P. E. (1990). Spirit breaking: When the helping professions hurt. The Humanistic 
Psychologist, 18(3), s. 301–313. doi:10.1080/08873267.1990.9976897



67

Ekeland, T. J. (2014). Frå objekt til subjekt - og tilbake? Om tilhøvet mellom kunnskap, 
praksis og styring. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(3), s. 211–220. 

Hammervold, U. E. (2010). “Jeg er ikke en ting, jeg er et menneske” : Brukerererfaringer 
knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern. Bivrost: Forum for Landsgruppen av 
psykiatriske sykepleiere (Vol. 2, p. s. 12–15).

Hansson, L. (2013). Mental health professionals’ attitudes towards people with mental illness: 
Do they differ from attitudes held by people with mental illness? International Journal of 
Social Psychiatry, 59(1), 48–54. doi:10.1177/0020764011423176

Hatling, T. (2015). Frå objekt til subjekt - og tilbake? Et kritisk blikk. Tidsskrift for psykisk 
helsearbeid, 12(01), s. 92–95. 

Karlsson, B. & B. (2017). Recovery : tradisjoner, fornyelser og praksiser (p. 178 s.). Oslo: 
Gyldendal akademisk.

Karlsson, B. (2013). Psykisk helsearbeid : humane og sosiale perspektiver og praksiser (p. 
213 s.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kjellevold, A. (2008). Pårørende i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 
5(4), s. 355–365. 

Larsen, I. B. & A. (2011). “Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet”: hvordan 
beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble 
tilbudt? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(2), s. 120–130. 

Lorem, G. F. (2014). Psykisk helse : forståelse, kommunikasjon og samspill (p. 160 s.). Oslo: 
Cappelen Damm akademisk.

Kärki Ulvestad, A., Ulvestad Kärki, F. (2012). Kierkegaards tanker om hjelpekunsten - en 
indirekte meddelelse om veiledning: Et essay om Kierkegaards berømte veiledningssitat. In & 
F. U. K. A. K. Ulvestad (Ed.), Flerstemt veiledning (p. 9 s.). Oslo: Gyldendal.

Martinsen, K. (2005). Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene. In K. 
Martinsen (Ed.), Samtalen, skjønnet og evidensen (p. 18 s.). Oslo: Akribe.

Molven, O. (2015). Helse og jus (8. utg., p. 176 s.). Oslo: Gyldendal juridisk.

Nerheim, H. (1995). Vitenskap og kommunikasjon : paradigmer, modeller og kommunikative 
strategier i helsefagenes vitenskapsteori (p. 10 s.). Oslo: Universitetsforlaget. 

Norvoll, R. (Ed.), (2013). Styring og organisering av tjenestene. In Samfunn og psykisk helse : 
samfunnsvitenskapelige perspektiver (p. 27 s.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Schjødt, B. R. H. (2012). Kommunalt psykisk helsearbeid. In R. O. B. R. H. Schjødt (Ed.), 
Psykisk helse som kommunal utfordring (p. 240 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Schjødt, B. R. H. (2012). Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet: Om mulige strategier i 
fremtidens kommunale psykiske helsearbeid. In R. O. B. R. H. Schjødt (Ed.), Psykisk helse 



68

som kommunal utfordring (p. 240 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Schumacher, A. & C. (2013). Hvilken legitimitet har det psykososiale perspektivet i 
lokalbasert psykisk helsearbeid? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(3), s. 248–257. 

Seikkula, J. (2011). Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life? Australian and 
New Zealand Journal of Family Therapy, 32(3), s. 179–193. doi:10.1375/anft.32.3.179

Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. In H. Skjervheim (Ed.), Deltakar og tilskodar 
og andre essays (2. utg., p. 17 s.). Oslo: Aschehoug. 

Topor, A. (2011). Kan psykiatrin bli återhämtningsinriktad? : psykiatrins praktik och kunskap 
kontra brukarpraktik och kunskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(4), s. 303–313. 

Vetlesen, A. J. (2010). Empati under press. Tidsskriftet sykepleien, 98(3), s. 60–63. 

Tilleggslitteratur

Borg, M. (2011). Recovery- og hva så? Om erfaringsbasert kunnskaps vilkår og muligheter. 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(4), s. 314–323. 
doi:https://www.idunn.no/tph/2011/04/art11

Borg, M. & Kristiansen, K. (2009). Kunnskap er makt! In M. Borg & K. Kristiansen (Ed.), 
Medforskning : å forske sammen for kunnskap om psykisk helse (p. s. 53–66). Oslo: 
Universitetsforlaget.

Bøe, T. D. & T. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid : om etikk, relasjoner og nettverk
(p. 150 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Bøe, T. D. &Thomassen. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid : om etikk, relasjoner 
og nettverk (p. 132 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Ekeland, T. J. (2011). Ny kunnskap - ny praksis, et nytt psykisk helsevern (Vol. 2011:1, p. 22 
s.). Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Retrieved from 
http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2015/08/Ny-kunnskap-ny-praksis.-
Et-nytt-psykisk-helsevern.pdf

Englander, M. (2014). Empathy Training from a Phenomenological Perspective. Journal of 
Phenomenological Psychology, 45(1), s. 5–26. doi:10.1163/15691624-12341266

Flikke, R. (2007). Thandis historie ; når tid, sted og kropp møtes. Norsk antropologisk 
tidsskrift, 18(3), s. 296–307. 

Heifetz, R. A. & L. (2005). When Leadership Spells Danger. Educational Leadership, 61(7), 
s. 33–37. 

Kegan, R. (2009). Diagnosing your own immunity to change. In & L. L. L. R. Kegan (Ed.), 
Immunity to change : how to overcome it and unlock potential in yourself and your 
organization (p. s. 227–251). Boston, Massachusetts: Boston Harvard Business Press.



69

Norge Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Folkehelsemeldingen : mestring og 
muligheter (Vol. 19(2014–2015), p. 182 s.). Oslo: Departementenes servicesenter. 

Norge Sosial- og helsedepartementet; Norge Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 
(2001). Lov om helsepersonell m.v. (Vol. 20/2001, p. 91 s.). Oslo: Sosial- og 
helsedepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2001). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Meld. St. 34 (2012–2013) - Folkehelsemeldingen -
God helse - felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2001). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 
(spesialisthelsetjenesteloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2009). St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 
— Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet. (2001). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk 
helsevern (psykisk helsevernloven). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Larsen, E. (2006). Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet : mål, anbefalinger, og tiltak i 
Opptrappingsplan for psykisk helse (p. 45 s.). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. 

Lian, O. S. (2007). Medikalisering. In O. Lian (Ed.), Når helse blir en vare: medikalisering og 
markedsorientering i helsetjenesten (2. utg., p. 29 s.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Malt, U. F. (2018). Lærebok i psykiatri (4. utg., [rev.]., p. 1060 s.). Oslo: Gyldendal 
akademisk.

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet (p. 72 s.). Bergen: Fagbokforlaget.

Miller, W. R. . (2013). Listening: Understanding the persons’s dilemma. In & S. R. W. R. 
Miller (Ed.), Motivational interviewing : helping people change (3. utg., p. s. 48–61). New 
York: Guilford Press.

Molven, O. (2015). Helse og jus (8. utg., p. 119 s.). Oslo: Gyldendal juridisk.

Røkenes, O. H. & H. P. H., & Tolstad, O. (2012). Bære eller briste : kommunikasjon og 
relasjon i arbeid med mennesker (3. utg., p. 311 s.). Bergen: Fagbokforlaget.

Schibbye, A. L. L. (2009). Relasjoner : et dialektisk perspektiv på eksistensiell og 
psykodynamisk psykoterapi (2. utg., p. 425 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Solbjør, M. (2013). Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A 



70

qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International 
Journal of Social Psychiatry, 59(2), s. 107–113. doi:10.1177/0020764011423464

Sosial- og helsedepartementet. (1997). Meld. St. 25 (1996–97) Åpenhet og helhet — Om 
psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Oslo: Sosial- og helsedepartementet. 

Sosial- og helsedepartementet. (1998). St.prp. nr. 63 (1997-98) Om opptrappingsplan for 
psykisk helse 1999 - 2006. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Sverdrup, S. (2009). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk 
helsearbeid, 6(4), s. 339–348. 

Ulland, D. & B. (2010). Kunnskapssyn og etikk i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk 
helsearbeid, 7(2), s. 121–129. 

Ullan, D. (2015). Psykisk helse : nye arenaer, aktører og tilnærminger (p. 47 s.). Oslo: 
Universitetsforlaget.

Welch, M. (2005). Pivotal moments in the therapeutic relationship. International Journal of 
Mental Health Nursing, 14(3), s. 161–165. doi:10.1111/j.1440-0979.2005.00376.x

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag



71

Studieretning 
Funksjonshemming og samhandling

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og 

samfunnsliv for øvrig – med utgangspunkt i egne forutsetninger, interesser og behov. Uavhengig av 

om funksjonsnedsettelsen er varig eller forbigående, medfødt eller ervervet, eller påvirker fysisk, 

psykisk eller sosial fungering har mennesker ressurser de kan gjøre bruk av til beste for egen og 

andres del. Både i fag- og politikkutvikling har man i norsk sammenheng lenge forstått 

funksjonshemming som et misforhold mellom individuelle forutsetninger for deltakelse, og ofte 

uuttalte krav til individuell fungering for å kunne delta. 

Studieretningen Funksjonshemming og samhandling vektlegger at det er mange fremgangsmåter 

som kan bidra til likeverdig deltakelse. Disse fremgangsmåtene kan stå i motsetning til hverandre og 

skape spenninger som er vanskelig å overskue konsekvensene av. Eksempelvis kan mer vektlegging 

av enkeltmenneskers funksjonsevne og ressurser for deltakelse bidra til et bedre liv for den enkelte 

og et mer inkluderende samfunn, men også til fraskrivelse av ansvar for mennesker som trenger 

hjelp. Mer vektlegging av funksjonsevne uavhengig av diagnose kan bidra til mer autonomi for den 

enkelte, men også til dårligere utgangspunkt for å gjøre felles sak med andre på den politiske arena.  

Samhandling er et begrep som viser til betydningen av å kombinere innsatser for å generere 

ressurser og muliggjøre deltakelse på alle nivåer. Det som skjer i en type sammenheng (eksempelvis 

skole, arbeidsliv, nærmiljø, kultur- og fritidsaktiviteter) påvirkes av hva som skjer i andre 

sammenhenger (eksempelvis kommunale tjenester). Formålet med samhandling er både å 

koordinere innsats, og å bidra til utvikling og god bruk av ressurser. Likeverdig deltakelse forutsetter 

at samhandling vurderes i lys av medborgerskap og sosial innovasjon. 
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Studiemodell for Studieretning Funksjonshemming og samhandling – 50 prosent progresjon

Denne studiemodellen beskriver den overordnede oppbyggingen av masterstudiet for studenter 
som gjennomfører et deltidsløp over fire år. Studenten velger alternativ 1 eller alternativ 2 tredje 
studieår.

Høstsemester Vårsemester

4. studieår Masteroppgaven (15 sp) Masteroppgaven (15 sp)

3. studieår Alt. 1: Valgemne (15 sp)

Alt. 2: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 1: Prosjektbeskrivelse og 
forskningsmetode (15 sp)

Alt. 2: Valgemne (15 sp)

2. studieår Funksjonshemming og 
medborgerskap (15 sp)

Funksjonshemming og sosial innovasjon 
(15 sp)

1. studieår Samfunn og helse – introduksjon (15 
sp)

Vitenskapsteori og forskning (15 sp)



73

Funksjonshemming og medborgerskap

EMNEPLAN – del 1 

Inngår i studieprogram
Master i Helse og samfunn

Emnenavn (bokmål)
Funksjonshemming og medborgerskap

Emnenavn (nynorsk)
Funksjonshemming og medborgerskap

Emnenavn (engelsk)
Disability and active citizenship

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet

Medborgerskap (citizenship) omhandler forhold mellom individ og samfunn i vid forstand. Det 
omfatter spørsmål om tilhørighet, rettigheter, ansvar, makt, roller og relasjoner. Mennesker med 
funksjonsnedsettelser har historisk sett ofte vært utsatt for stigmatisering og diskriminering, og dette 
er fremdeles aktuelle utfordringer. Emnet belyser forutsetninger for aktivt medborgerskap og 
likeverdig deltakelse i et menneskerettighetsperspektiv. Det legges vekt på sammenhenger mellom 
historisk utvikling i politikk og praksis i skole, arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. Emnet tematiserer 
også hvordan samfunnsutvikling påvirker mennesker med funksjonsnedsettelsers tilskrevnde og 
egendefinerte identiteter. Ny teknologi gir nye muligheter for myndiggjøring, men kompetansekrav i 
arbeidslivet og i kunnskapssamfunnet for øvrig gir også nye utfordringer for deltakelse. Emnet 
utvikler kompetanse i å analysere spenninger i forståelser og praksis når et medborgerperspektiv 
legges til grunn for å redusere funksjonshemming. Både historiske erfaringer og mennesker med 
funksjonsnedsettelsers egne erfaringer, kunnskaper og perspektiver vektlegges.

Emnet inneholder følgende temaer:

Medborgerskap i et menneskerettighetsperspektiv
Identitet i et mangfoldsperspektiv
Teknologi i et myndiggjøringsperspektiv

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskaper

har avansert teoretisk og empirisk kunnskap om medborgerskap for mennesker med 
funksjonsnedsettelser i et menneskerettighetsperspektiv
har inngående kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling og identitetsutvikling 
for mennesker med funksjonsnedsettelser
har spesialisert kunnskap om konsekvenser av teknologiutvikling for myndiggjøring 

Ferdigheter 

kan anvende kunnskap om deltakelse i analyser av barrierer for aktivt medborgerskap
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kan anvende kunnskap om anerkjennelse til å analysere sosial verdsetting av tilskrevne og 
egendefinerte identiteter
kan vurdere kritisk og konstruktivt fordeler og ulemper med bruk av teknologi for å fremme 
myndiggjøring

Generell kompetanse

kan anvende ulike teoretiske perspektiver på aktivt medborgerskap i selvstendig drøfting og 
formidling av sammensatte faglige problemstillinger 
kan kritisk vurdere politiske og faglige diskurser som påvirker anerkjennelse av identiteter 
hos mennesker med funksjonsnedsettelser
kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å reflektere over hvordan samhandling om 
teknologi påvirker muligheter til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv 

Læringsaktiviteter

Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Gruppearbeid hvor studentene samarbeider om analyser 
og akademisk skriving. Seminarer med strukturerte framlegg og tilbakemeldinger. Veiledning i 
prosessen med gjennomføring av arbeidskrav. Selvstudier med tilegnelse av undervisningsressurser 
og akademisk skriving. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er ikke obligatorisk deltakelse, men det forventes deltakelse alle samlingsdager. 

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Individuelt muntlig framlegg i seminar.
Skriftlig individuell innlevering på 1400 ord (+/- 10%). 

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 

Hjemmeeksamen over en uke. Individuell besvarelse, omfang 3.000 ord +/- 10 prosent. Det gis 
graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen

Alle.
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Funksjonshemming og sosial innovasjon
EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram
Master i samfunn og helse

Emnenavn 
Funksjonshemming og sosial innovasjon

Emnenavn 
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Emnenavn 
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Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1 
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet

Den faglige og politiske interessen for mennesker med funksjonsnedsettelsers deltakelse i sosiale 
sammenhenger har økt de senere årene, av flere grunner. I norsk sammenheng står målet om høy 
arbeidsdeltakelse sentralt. I helse-, sosial- og velferdstjenestene forsøkes innsatsen dreid mer over 
mot veiledning og tiltak hvis mål er størst mulig grad av selvhjulpenhet. Et tydelig utviklingstrekk er 
politisk støtte til å utvikle nye tjenester og nye måter å inkludere på gjennom sosial innovasjon, ofte 
på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor. Emnet belyser hvordan sosial innovasjon og samskaping 
kan fremme ressurser og deltakelse, men også flertydige konsekvenser: Mennesker med 
tjenestebehov forventes å ta mer ansvar for egen situasjon, og de formelle kompetansekravene til 
dem som yter tjenester reduseres. Emnet tematiserer også hvordan inkluderingskompetanse kan 
være relevant for å fremme deltakelse når det er gap mellom mennesker med funksjonsnedsettelser 
forutsetninger og kravene som stilles eksempelvis i utdanning, arbeidsliv og fritidsaktiviteter. 

Emnet inneholder følgende temaer:

Velferdsstaten som tjenesteyter for mennesker med funksjonsnedsettelser
Sosial innovasjon og samskaping av helse-, sosial- og velferdstjenester
Inkluderingskompetanse i utdanning, arbeidsliv og fritidsaktiviteter

Læringsutbytte: 

Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskaper

har avansert teoretisk og empirisk kunnskap om politikk og praksis i velferdsstatens tjenester 
til mennesker med funksjonsnedsettelser
har spesialisert kunnskap om sosial innovasjon og samskapende tjenesteproduksjon
har inngående kunnskap om inkluderingskompetanse

Ferdigheter 

kan anvende kunnskap om velferdsstaten i analyser av samhandling mellom politiske 
beslutningstakere, tjenesteutøvere og tjenestemottakere 
kan diskutere begrepene sosial innovasjon og samskaping i sammenheng med 
tjenesteutvikling
kan anvende kunnskap om inkluderingskompetanse i kritisk vurdering av praksis i utdanning, 
arbeid og fritidsaktiviteter
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Generell kompetanse:

kan anvende ulike teoretiske perspektiver på velferdsstatens tjenester i selvstendig drøfting 
av muligheter og begrensninger ved tverrsektoriell samhandling 
kan kritisk vurdere sosial innovasjon og samskaping i lys av perspektiver på samhandling
kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å reflektere over betydningen av ulike teorier, 
modeller og strategier for å motvirke funksjonshemming 

Læringsaktiviteter

Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Gruppearbeid hvor studentene samarbeider om utvikling 
av problemstilling og akademisk skriving. Seminarer med strukturerte framlegg og tilbakemeldinger. 
Veiledning i prosessen med gjennomføring av arbeidskrav. Selvstudier med tilegnelse av 
undervisningsressurser og akademisk skriving.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav

Det er ikke obligatorisk deltakelse, men det forventes deltakelse alle samlingsdager. 

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Individuelt muntlig framlegg i seminar.
Skriftlig individuell innlevering på 1400 ord (+/- 10%). 

Tilbakemelding gis fra faglærer. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 

Hjemmeeksamen over en uke. Individuell besvarelse, omfang 3.000 ord +/- 10 prosent. Det gis 
graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen

Alle.
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(190 sider) 

Wendelborg, C. (2014). «Fra barnehage til videregående skole - veien ut av jevnaldermiljøet». I 
Tøssebro. J. og Wendelborg, C. (red.) Oppvekst med funksjonshemming : Familie, livsløp og 
overganger (s. 35-58). Oslo: Gyldendal akademisk. (24 sider)

Wendelborg, C., & Paulsen, V. (2014). Inkludering i skolen - inkludering i fritida I Tøssebro. J. og 
Wendelborg, C. (red.) Oppvekst med funksjonshemming : Familie, livsløp og overganger (s. 
59-79). Oslo: Gyldendal akademisk. (21 sider)

Willumsen, E. og Ødegård, A. (red.) (2015). Sosial innovasjon – fra politikk til tjenesteutvikling. 
Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4-5 (37 sider)

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid

EMNEPLAN – del 1

Inngår i studieprogram
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid

Emnenavn (nynorsk)
Utvikling og utøvelse av helse- og sosialfaglig arbeid

Emnenavn (engelsk)
Development and practice of health and social work

Emnekode (FS)

Emnenivå
Masternivå (2. syklus).

Emnets omfang og organisering
● Antall studiepoeng: 15

● Antall semester: 1 

● Undervisningsspråk: Norsk

● Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet
Emnet fokuserer særlig på utvikling og utøvelse av arbeid innen helse- og sosialfeltet. Emnet er rettet 

mot den praktiske utøvelsen av arbeidet og skal bidra til utvikling av kompetanse i arbeidet med 

brukere med helse- og sosialrelaterte utfordringer. Studenten skal være 8 uker ute i praksis og derfor 

må det leveres politiattest ved oppstart av emnet. I fokus står utvikling av: Direkte utøvelse av helse-

og sosialt arbeid; faglig ledelse og innføring av nye metoder; og undervisning og deltakelse i forskning 

for å fremme kunnskapsutvikling.

Emnet inneholder følgende temaer:

Erfaringskunnskap basert på bruker- og pårørendeerfaring

Erfaringskunnskap basert på fagutøvelse 

Kunnskapsbasert praksisutøvelse

Relasjonskompetanse

Tverrfaglig samarbeid

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Studenten må ha minst ett års yrkespraksis i et helse- eller sosialfaglig yrke etter fullført 

bachelorutdanning før start på emnet.

Læringsutbytte 
Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har spesialisert kunnskap om praksisfeltets faglige forankring og metodiske verktøy
har avansert teoretisk forståelse om kunnskapsstatus og kunnskapsutviklingen og hvordan 
dette er relatert til utøvelse av klinisk arbeid
har avansert teoretisk forståelse om relasjonens betydning og forutsetninger for helse og 
tilhørighet knyttet til enkeltpersoner, familie, grupper og nettverk
har avansert teoretisk forståelse om pasienters og brukeres rettigheter
har avansert teoretisk forståelse av problemer, diagnoser og faktorer som hemmer og 
fremmer helse, sosial deltagelse og tilhørighet
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Ferdigheter:

kan arbeide selvstendig med praktiske, relasjonelle og teoretiske utfordringer innenfor eget 
praksisfelt
kan anvende samarbeidsorienterte og relasjonsbyggende ferdigheter med vekt på 
allianseetablering med brukere, pårørende, andre fagfolk og mellom forvaltningsnivåer
kan anvende forsknings, erfarings- og teoribasert kunnskap om hjelpsomme og virksomme 
faktorer/hendelser.

Generell kompetanse: 

har relasjonell og klinisk handlingskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende
kan analysere egen praksisutøvelse i lys av kunnskapsbasert praksis
kan kritisk drøfte og reflektere over ulike forståelser, tilnærminger og behandlingsformer 
innen klinisk arbeide med helse og sosialrelaterte utfordringer 

Læringsaktiviteter

Resursforelesninger, seminarer, praksis på 8 uker, individuell faglig veiledning. Det gis mulighet for å 

ha praksis på eget arbeidssted.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Det er krav om 80% fremmøte på seminarer. Det er krav om 100 % fremmøte i praksis.

Vurderingsformer 
Hjemmeeksamen over 2 uker på 3000 ord +/- 10%. Vurderes til bestått /ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen

Alle.
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Litteratur

Ca 1.000 sider obligatorisk litteratur.

Andersen, A.J.W. (2013). Forstyrrelsens filosofi. In A.J.W. Andersen (Ed.), Engasjement i praksis :
broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet (p. s. 181–195). Oslo: Cappelen Damm 
akademisk.

Bøe, T. D. (2007). Evidensbasert praksis i psykisk helsearbeid ; kan innenfra-perspektivet og 
brukerkunnskaper gis plass i evidensbegrepet? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 4(2), s. 194–
202.

Frøyen, G. & B. (2015). Når tre pluss en kan bli to: Om økt innsikt i psykisk helse blant ungdom 
gjennom undervisningsprogram Venn1. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(4), s. 288–297.

Karlsson, B. & Oterholt, F. (2010). Selvavgrening i veiledning. In B. Karlsson & F. Oterholt (Ed.), 
Fenomener i faglig veiledning (p. s. 117–132). Oslo: Universitetsforlaget.

Karlsson, B. & Oterholt, F. (2010). Fenomener i faglig veiledning. In B. Karlsson & F. Oterholt (Ed.), 
Fenomener i faglig veiledning (p. s. 13–26). Oslo: Universitetsforlaget.

Kvale, G. & H. (2013). 101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med 
angstlidelser (p. 134 s.). Oslo: Universitetsforlaget.

Martinsen, K. (2013). Innsiktsbasert praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis. In O. F. H. Alvsvåg 
(Ed.), Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag (2013th 
ed., p. s. 185–199). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Martinsen, K. (2013). Etikken før evidensen. In O. F. H. Alvsvåg (Ed.), Nødvendige omveier : en 
vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag (p. s. 151–167). Oslo: Cappelen Damm 
akademisk.

Martinsen, K. (2013). Omvurdering av forholdet mellom vitenskapelig og praktisk kunnskap. In O. F. 
H. Alvsvåg (Ed.), Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag
(p. s. 201–215). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Seikkula, J. & Arnkil, T.E. (2014) Open Dialogues and Anticipations – Respecting Otherness in the 
Present Moment (p. 201). National Institute for Health and Welfare. 

Skatvedt, A. (2013). (2013). Småprat som terapeutisk verktøy. I R. Norvoll (Ed.), Samfunn og psykisk 
helse : samfunnsvitenskapelige perspektiver (p. s. 98–116). Oslo: Gyldendal akademisk.

Skårderud, F. & S. (2013). Miljøterapiboken : mentalisering som holdning og handling (p. 286). Oslo: 
Gyldendal akademisk.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord (4. utg., p. 302 s.). Bergen: Fagbokforlaget.
Wifstad, Å. (1890). Møte med den andre: Om ekspertkunnskapens grenser. Tidsskrift for den Norske 

lægeforening, 114(30), s. 3678–3680.

Godkjent studieplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser

EMNEPLAN – del 1 

Inngår i studieprogram
Master i Samfunn og helse

Emnenavn (bokmål) 
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser

Emnenavn (nynorsk) 
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser

Emnenavn (engelsk) 
Work environment and health promoting work places

Emnekode (FS) 

Emnenivå 
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering 
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet
Sentralt i emnet er forståelsen av hva som fremmer helse i arbeidslivet, med vekt på arbeidsmiljøets 
betydning. Det er spesielt psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som vektlegges. Determinanter for helse 
i arbeidslivet er blant annet medvirkning, nærvær, tilrettelegging, tilbakemeldinger og arbeidsglede. 
Det er viktig å forstå hvordan disse faktorene virker sammen, og hva som hemmer og fremmer dem. 

Hvordan vi håndterer dagens arbeidslivsutfordringer bør forstås i lys av strukturelle og kulturelle 
føringer, ikke minst er det viktig å forstå hvordan arbeidslivets mange oppskrifter på helse er preget 
av moteretninger som har lange historiske tradisjoner. Emnet gir øvelse og innblikk i hvordan 
forståelsen av helse på arbeidsplassen kan utvikles og håndteres lokalt. Emnet anlegger 
gjennomgående en utforskende og spørrende tilnærming til etablerte og nye sannheter om hva som 
fremmer eller hemmer det gode arbeidsliv. Studentenes egne erfaringer med og i arbeidslivet 
vektlegges og benyttes som ressurs i faget. Emnet behandler tema som helse i arbeidslivet, 
organisasjonsforståelse, organisasjonsutvikling, nærvær og sykefraværsperspektiver, utviklingstrekk i 
arbeidslivet, psykososiale arbeidslivsfaktorer, integritet i arbeidslivet og seniorpolitikk (aldring og 
arbeid).

Emnet inneholder følgende temaer:

Determinanter for helse i arbeidslivet
Helsefremmende ledelse
HMS-arbeid
Arbeidsmiljø
Empowerment i arbeidslivet
Nærværsperspektiver
Arbeidsengasjement og arbeidsglede
Utvikling og historiske trekk ved arbeidslivet
Seniorpolitikk, aldring og arbeid
Integritet og psykososialt arbeidsliv

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha utviklet følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har avansert kunnskap om helsefremmende arbeidsplasser
har avansert kunnskap om hva som fremmer og hemmer helse i arbeidslivet.
har avansert kunnskap om arbeidsmiljø, HMS arbeid, og de sammenhenger arbeidsmiljøet 
inngår i.
har avansert kunnskap om helsefremmende ledelse.
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Ferdigheter

kan utvikle og vurdere kritisk helsefremmende arbeidsplasser, og håndterer ulike 
arbeidsmiljøspørsmål
kan innta et utforskende perspektiv på organisasjonsspørsmål, ledelse og 
arbeidsmiljøutfordringer
kan kople teori med praksis og egne erfaringer med arbeidsmiljøspørsmål og organisatoriske 
utfordringer

Generell kompetanse

har innsikt i om hva som hemmer og fremmer helse i arbeidslivet 
kan kritisk vurdere arbeidslivsutfordringer i lys av helsefremmende prosesser 
kan håndtere og belyse aktuelle arbeidslivsområder 
kan lede og utvikle arbeid med helsefremmende arbeidsplasser
kan bidra til arbeidsmiljøutvikling på individ og organisasjonsplan

Læringsaktiviteter
Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Gruppearbeid hvor studentene samarbeider og 
diskuterer.  Strukturerte framlegg og tilbakemeldinger. Veiledning av prosessen med gjennomføring 
av arbeidskrav. Egenarbeid med tilegnelse av undervisningsressurser og akademisk skriving. 

Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav
Innlevering av et individuelt skriftlig arbeidskrav. Tilbakemelding gis fra faglærer.

Individuell muntlig fremføring siste studiedag etter nærmere bestemte kriterier.

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å 
kunne fremstille seg til eksamen.  

Vurderingsformer
Hjemmeeksamen i form av en skriftlig semesteroppgave med selvvalgt problemstilling. Teksten skal 
være på 3000 ord +/- 10%. Det gis graderte karakterer A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.
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Litteratur
Emnet har ca 1000 sider litteratur. Av dette er ca 700 sider obligatorisk og ca 300 sider 
selvvalgt. Selvvalgt litteratur skal gjenspeiles i og legges ved eksamensoppgaven.

Obligatorisk litteratur:

Amundsen, Oscar og Kongsvik, Trond (2016). Endringskynisme og kunsten å skape god 
endringspraksis. 2. utg. Gyldendal akademisk. (200 sider)

Burton, Joan (2010). WHO Healthy Workplace Framework: Background and Supporting
Literature and Practices. (123s) 
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf

Gustavsen, Bjørn (2012). Arbeidsliv i Norden: Samarbeid på arbeidsplassen en nøkkel til den 
nordiske modellens suksess. http://arbeidslivinorden.org/artikler/forskning/forskning-
2012/article.2012-12-04.6546181744 (21.4-15) (4s)

Mittelmark, Maurice B, Sagy Shifra, Eriksson, Monica, Bauer, Georg F, Pelikan, Jürgen, 
Lindström, Bengt, Espnes, Geir Arild (eds) (2016). The handbook of Salutogenesis.
Springer Open. Kap. 20, 21, 25, 26, 28 og 29 (64s). Kan lastes ned i fulltekst fra 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04600-6

Odéen M, Magnussen LH, Maeland S, Larun L, Eriksen HR, Tveito TH. (2013). Systematic 
review of active workplace interventions to reduce sickness absence. Occupational 
Medicine (Lond). 2013; 63 (1):7-16. (10s) http://dx.doi.org/10.1093/occmed/kqs198

Thomassen, Ole Jakob (2013). Integritet som arbeidslivsfenomen. Doktorgradsavhandling, 
Institutt for Helse og Samfunn, det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og 
Høgskolen i Vestfold. Kap. 9 og 10 (28s) 

Thomassen, Ole Jacob og Larsen, Kristian (2015). Arbejdsmiljø og sygepleje i et magtpolitisk 
felt - det sygeplejefaglige arbejde i krydspres mellem gamle og nye 
rationalitetsformer. I Gleerup, Janne (Red.) Bladet fra munden – mod og vilje til et 
godt arbejdsliv. (7s) ArcoRounborg A/S. www.dsr.dk/bladetframunden

Torp, Steffen, Vinje, Hege F, & Haaheim-Simonsen, Hedvik Kamilla (2016). Work, well-
being and presence among researcher. International Journal of Mental Health 
Promotion. VOL. 18, NO. 4 (14s) http://dx.doi.org/10.1080/14623730.2016.1207552

Vinje, H.F, og Ausland, Liv Hanson (2013). Salutogent nærvær bygger helsefremmende 
arbeidsliv. Socialmedicinsk tidskrift 6/2013 (11s)

Willadssen, Bjørn (2014). Arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Integrasjon – problemløsing –
utvikling. Gyldendal Akademisk (230s).
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Salutogenese og helsefremmende prosesser 

EMNEPLAN – del 1 

Inngår i studieprogram  
Master i Samfunn og helse

Emnekode (bokmål)
Salutogenese og helsefremmende prosesser

Emnekode (nynorsk)
Salutogenese og helsefremmende prosesser

Emnekode (nynorsk)
Salutogenesis and health promoting processes 

Emnekode (FS) 

Emnenivå 
Mastergrad (2. syklus) 

Emnets omfang og organisering 
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk 
Organisering av emnet: Samlingsbasert studium
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EMNEPLAN – del 2

Faglig innhold i emnet
Helsefremmende arbeid handler grunnleggende om folks muligheter til å påvirke og ha kontroll over 
forhold av betydning for helse. Begrepet salutogenese (av latinske salus/helse eller velferd, og det 
greske genesis/kilde eller utspring) vektlegger forhold som fremmer helse. Salutogenese er en 
kunnskapsbase, en læringsprosess, en måte å arbeide på, og en måte å være på. Emnet gir 
kompetanse i å bistå en person, gruppe, lokalsamfunn i å aktivere og ta i bruk ressurser for å 
understøtte helsefremmende utvikling, og å utforske slike prosesser. Emnet er innrettet for den som 
vil utvikle sin praktiske helsefremmende kompetanse, og for den som ønsker å designe 
forskningsprosjekt utfra en helsefremmende forståelse. Det er et mål i fordypningen at studenten 
øker sin evne til å overskue og ta hensyn til sitt eget relasjonelle bidrag og øker sin selvrefleksivitet og 
etiske bevissthet med hensyn til de prosessene de tilrettelegger for, og er en del av.

Emnet inneholder følgende temaer:

Den salutogene helsemodellen, aktuell forskning
Salutogenese som orientering og aktuelle teorier og aktuell forskning
Helse og well-being (velvære/livskvalitet) i lys av perspektivene salutogenese og 
patogenese
Salutogenese i ulike settinger
Salutogene prinsipper
Opplevelse av sammenheng
Generelle motstandsressurser 
Spesifikke motstandsressurser 
Helsefremmende prosesser: samarbeidets etikk, oppmerksom tilstedeværelse, samtalen, 
self-tuning, salutogen kapasitetsbygging hos personer, grupper, settinger og lokalsamfunn

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper. 

Følgende litteratur forutsettes lest før oppstart:

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: den salutogene modellen. Oslo. Gyldendal akademisk.

Lindström, B., Eriksson, M. (2015). Haikerens guide til salutogenese: Helsefremmende arbeid i et 
salutogent perspektiv. Oslo. Gyldendal Akademiske ss 14 - 91
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Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap:

har avansert kunnskap om den salutogene helsemodellen
har avansert kunnskap om salutogenese som orientering og oversikt over salutogene teorier 
og relevant salutogenese forskning
har avansert kunnskap om fenomenene helse og well-being (velvære/livskvalitet) og kan se 
dem i lys av perspektivene salutogenese og patogenese
har inngående kunnskap om helsefremmende prosesser i person, grupper, settinger og 
lokalsamfunn

Ferdigheter

kan vurdere muligheter og utfordringer ved å arbeide utfra en salutogen orientering, og den 
salutogene helsemodellen i praktisk helsefremmende arbeid og forskning
kan reflektere over sitt eget relasjonelle bidrag og kan identifisere etiske dilemmaer og 
reflektere over disse i praktisk helsefremmende arbeid
kan tilrettelegge for og støtte helsefremmende prosesser i arbeid med andre
kan vurdere kritisk metodevalg og egen rolle i dette arbeidet

Generell kompetanse

kan kritisk vurdere verdimessige og etiske problemstillinger ved bruk at salutogenese i 
praktisk helsefremmende arbeid og forskning
kan kritisk vurdere moralske dilemma i arbeid med å tilrettelegge for og støtte 
helsefremmende prosesser hos andre, det være seg en-til-en, i grupper og eller lokalsamfunn

Læringsaktiviteter
Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Refleksjon og samtaler individuelt og i gruppe. 
Gruppearbeid med diskusjoner og tilbakemeldinger. Veiledning av prosessen med gjennomføring av 
arbeidskrav. Egenarbeid med tilegnelse av undervisningsressurser og akademisk skriving. 

Deltakelse/Obligatoriske arbeidskrav
80 % obligatorisk deltagelse på samlinger. Ved fravær utover 20 % må kunnskap dokumenteres for å 
kunne gå opp til eksamen. Dette gjøres med skriftlig notat fra det som ble tatt opp de dagene 
vedkommende har vært fraværende. Notatet vurderes som godkjent/ikke godkjent av fagansvarlig. 
Obligatorisk gruppearbeid påbegynnes under første samling, og arbeides med fram til presentasjon 
på siste samling. Gruppearbeidet innleveres for godkjenning etter siste samling. 
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Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

2 individuelle, skriftlige logger
1 gruppearbeid

Vurderingsformer

Tre dagers individuell hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord +/- 10 prosent. Det gis graderte karakterer 
A-F hvor E er laveste ståkarakter. 

Hjelpemidler til eksamen

Alle.

Litteratur
Det er ca 600 sider obligatorisk og ca 400 sider selvvalgt litteratur.

Obligatorisk:
Antonovsky, A. (1979). Health, Stress and Coping. San Francisco. Jossey-Bass Inc. Publishers. ISBN 0-

87589-412-7 Prologue: Evolution of a New Perspective pp 1-12 (11 s), Kap 3: Stressors, 
Tensions, and Stress pp 70-97 (27 s), Kap 7: The Salutogenic Model of Health pp 182-198 
(16s)

Antonovsky, Aaron. (1990a). A somewhat personal odyssey in studying the stress process. Stress 
Medicine, 6(2), 71–80. (9s)

Benz, C., Bull, T., Mittelmark, M. & Vaandrager, L. (2014). Culture in salutogenesis: the scholarship of 
Aaron Antonovsky. IUHPE – Global Health Promotion. Vol. 0, no. 0, 2014 (7s)

Borg, M. & Kristiansen, K. (2004). Recovery-oriented professionals: Helping relationships in mental 
health services. Journal of Mental Health. October 2004; 13(5): ss. 493-505 (12s)

Borg, M. & Davidson, L. (2007). The nature of recovery as lived in everyday experience. Journal of 
Mental Health. 2007, DOI: 10.1080/09638230701498382 (12s)

Botnen Eide, S., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævereid, H. I., Aasland, D. G. (2011). Fordi vi er 
mennesker: En bok om samarbeidets etikk (2. utgave). Bergen. Fagbokforlaget. Kap 3-4,6-10 
(51s)

Eriksson, M. & Lindström, B. (2013). The salutogenic framework for well-being: implications for public 
policy. In: T.J. Hämäläinen & J. Michaelson (Eds). Well-Being and Beyond. Broadening the 
Public and Policy Discourse. Cheltenham, Edward Elgar. pp. 68-97. (21s). (Elektronisk versjon 
tilgjengelig på biblioteket)

Helsedirektoratet (2015). Well-being på norsk. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/well-
being-pa-norsk (79s)

Magrin, M. E., Bruno, C., Gheno, Y., Ycrigharo & M., Vigano, V. (2006). The Power of Stress: A 
Salutogenic Model of Intervention. In Delle Fave, A. (ed). Dimensions of Well-being. Research 
and Interventions. ss 470 – 488 (18s)
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McCuaig, L. & Quennerstedt, M. (2016). Health by stealth - exploring the sociocultural dimensions of 
salutogenesis for sport, health and physical research. Sport, Education and Society, ISSN: 
1357-3322 (print) 1470-1423(Online) DOI: 10.1080/13573322.2016.1151779 (10 s)

Mittelmark, M.B., Sagy, S., Eriksson, M., Bauer, G.F., Pelikan. J.M., Lindström, B., Espnes, G.A., (Eds.) 
(2016): The Handbook of Salutogenesis, Springer, ISBN 978-3-319-04599-3, ISBN 978-3-319-
04600-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-04600-6. Kap. 1-3, 5-30 og 49 (251 s)

Schibbye, A-L. L. (1998). Å bli kjent med seg selv og den andre: om selvrefleksivitet og undring i 
dialektisk relasjonsteori. I Andersen, J. W. & Karlsson, B. (red.). Psykiatri i endring. Ad Notam 
Gyldendal. kap 6. (21s)

Vinje, H.F. & Ausland, L.H. (2013). Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv. 
Socialmedicinsk tidskrift 6/2013 ss 810-820 (9s)

Westerhof, G.J & Keyes, C.L.M. (2009). Mental Illness and Mental Health: The Two Continua Model 
Across the Lifespan. Journal of Adult Development. 17, ss. 110-119 (9s)

Godkjent emneplan 
24.08.18– Ramona J. Lorentsen, Instituttleder, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
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Praktiske metoder for samfunn og helse

EMNEPLAN – DEL 1

Inngår i studieprogram  
Master i samfunn og helse

Emnenavn (bokmål)
Praktiske metoder for samfunn og helse

Emnenavn (nynorsk)
Praktiske metoder for samfunn og helse

Emnenavn (engelsk)
Practical methods for society and health

Emnekode (FS)

Emnenivå
Mastergrad (2. syklus)

Emnets omfang og organisering
Antall studiepoeng: 15
Antall semester: 1
Undervisningsspråk: Norsk
Organisering av emnet: Samlingsbasert
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EMNEPLAN – del 2 

Faglig innhold i emnet
Utviklingsarbeid basert på brede medvirkningsprosesser fra de som berøres, er et fundament i et 
demokratisk samfunn, og medvirkning er forankret i sentrale begreper, dokumenter og føringer i 
samfunnet. Emnet gir studentene fordypning i å oppdage, fokusere, forstå, endre og sette ord på sin 
aktivitet når ønsket er at praksis og forskning har et helsefremmende perspektiv. I emnet benyttes 
læringslogger samt systemisk refleksjon. Emnet er faglig forankret i salutogenese, dialogkunnskap, 
aksjonsforskning og organisasjonsutvikling. Emnet understøtter og operasjonaliserer begreper i 
vitenskapsteori og forskningsmetode. Emnet har en praktisk innretning basert på øvelser, og 
studentene lærer å gjennomføre dialogkonferanser og medvirkningsbasert evaluering, samt ulike 
praktiske metoder for å fremme medvirkning og samhandling.

Forkunnskapskrav
Ingen forkunnskaper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten inneha følgende kompetanse: 

Kunnskap

har avansert kunnskap om praktisk i helsefremmende arbeid basert på 
aksjonsforskningstilnærming
har avansert kunnskap om etiske vurderinger knyttet til endringsarbeid 

Ferdigheter

kan praktisere og lære bort metoder for kritisk refleksjon over egen praksis
kan lede og gjennomføre dialogkonferanser
kan benytte dialogkonferanser kritisk og profesjonelt i medvirkning
kan kritisk vurdere medvirkningsbasert utvikling og endringsarbeid
kan bearbeide, kritisk vurdere og formidle informasjon fremkommet gjennom bruk av 
aksjonslæringsmetodikk og dialogkonferanser

Generell kompetanse

kan gjennomføre praktisk utviklingsarbeid basert på brede medvirkningsprosesser
kan anvende teoretiske perspektiver og praktiske kunnskaper til å vurdere metoder og 
resultater fremkommet gjennom medvirkningsbasert helsefremmende arbeid.
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Læringsaktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet planlegge, gjennomføre, lede og evaluere en dialogkonferanse for 
medstudenter. Hensikten er å benytte og evaluere medvirkningsbaserte metoder i en 
utforskningsprosess. Gruppeøvelser og gruppearbeid benyttes gjennomgående til øvelser og 
refleksjon. Ressursforelesninger i samlinger og digitalt. Egenarbeid i form av gjennomføring av 
prosjekt, og tilegnelse av undervisningsressurser og akademisk og erfaringsbasert skriving.

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav
Det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger. Ved fravær opp til 20 %, kan fraværet kompenseres 
etter avtale med faglærer. Mer enn 20% fravær kan medføre at studenten ikke kan gå opp til 
eksamen.

Studenten må etter nærmere fastsatte kriterier gjennomføre og få godkjent følgende obligatoriske 
arbeider, som kvalifiserer for å framstille seg til eksamen:

Gjennomføring av praktisk metodeprosjekt i en selvvalgt setting
Presentasjon av eget praktisk metodeprosjekt 
Tre skriftlige logger på ca 1 side pr. logg
Tilbakemelding på medstudenters praktiske metodeprosjekt

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer 
Vurderingsformen i dette emnet er en individuell skriftlig hjemmeeksamen i form av prosjektarbeid 
på 2000 ord +/- 10%. 

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Litteratur
Emnet har ca 1000 sider pensum. Av dette er ca 600 sider obligatorisk, og ca 400 sider er selvvalgt. 

Obligatorisk: 

Borg, M., & Kristiansen, K. (2009). Medforsking: Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. 
Oslo: Universitetsforlaget. (kap 1, 2, 3 og 10) Totalt 62 sider

Tanggaard, P., & Nordland, D. (2016). Prosesslederboka: Lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: 
Kommuneforlaget. (Hele boken) Totalt 360 sider. 

Tiller, T., & Gedda, O. (2017). Metoden gjort, lært, lurt: Nye verktøy for skolens læringsarbeid. Oslo: 
Universitetsforlaget. (Hele boken) Totalt 125 sider
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Valgfritt: 

Borg, M., & Kristiansen, K. (2009). Medforsking: Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. 
Oslo: Universitetsforlaget. (kap 4-9) 

Coghlan, D. & Brannick, T. (2001). Doing Action Research in Your Own Organization. Thousand Oaks, 
Calif.: Sage. 

Dewey, John (1980) Demokrati og uddannelse. Dewey biblioteket. (Århus 2005)
Eden, C., & Huxham, C. (1996). Action research for the study of organisations. In S. Clegg, C. Hardy, & 

W. Nord (Eds.), The handbook of organisation studies (pp. 526-542). London: Sage. 
Eikeland, Olav (1997) Erfaring, dialogikk og politikk. Universitetet i Oslo
Farner, A. (2008). Verksted som verktøy. Oslo: Kommuneforlaget. (Kapittel 1-3)
Flyvbjerg, Bent (2000) Rationalitet og Makt. Det konkretes videnskap. Akademisk forlag
Freire, Paulo (1979) Pedagogy of the oppressed. Continuum, London-New York
Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn and Tiller, Tom (red): Action Resarch. A nordic perspective

Høyskoleforlaget
Greenwood, D.J. & Levin, M. (2007). Introduction to action research: social research for social 

change, 2nd Edition. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 
Gustavsen, B. (1990). Stategier for utvikling i arbeidslivet. Oslo: TANO. Gustavsen, B. & Sørensen, 

B.Aa. (1995). Aksjonsforskning. I Eikeland, O. & Finsrud, H.D. (red.). Forskning og handling. 
Arbeidsforskningsintituttets Skiftserie nr. 1. Oslo: AFI. Pp. 55-80. 

Hannevig, L., & Parker, M. (2012). Dialog: En praktisk veileder. Oslo: Flux forlag.
Kemmis, S. & McTaggart, R. (2003). "Participatory action research". In: Denzin, N. & Lincoln, Y.S. 

(eds.): Strategies of qualitative inquiry. Thousand Oaks, Calif.: Sage. Pp. 336-396. 
Kaner, Sam et al (2007) Facilitator's guide to Participatory Decision-Making. Second edition, John 

Wiley & Sons, Inc
Pretty, Jules, Guijt, Irene, Thompson, John and Scoones, Ian (20022) Participatory Learning &Action. 

A trainors guide. International Institute for Environment and Development. London
Svare, Helge (2006) Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog Pax forlag, Oslo 
Tiller, T. (2013). Aksjonslæring: Forskende partnerskap i skolen. (2 ed.). Kristiansand: 

Høyskoleforlaget. 

Vi anbefaler disse filmene og denne nettsiden:

http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/51497 (nr. 2)

https://www.regjeringen.no/contentassets/d93a2d71b4ae49a4a4a200cf95e7ed9d/brukerpa
nel-larvik-kommune.pdf
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VITNEMÅL

Ola Normann 
født 1. januar 1980 

er den 27. juni 2023 tildelt graden 

Master i samfunn og helse 
Studieretning: Forebyggende arbeid med barn og unge 

Vitnemålet er utstedt 10. august 2023 

dekan saksbehandler 
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Generell informasjon om graden
Master i samfunn og helse er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005. 

Normert studietid for fulltidsutdanning er 2 år og har et omfang av 120 studiepoeng. Fullført studieår er normert til 
60 studiepoeng. Normert studietid for deltidsutdanning er 4 år og har et omfang av 120 studiepoeng. Fullført 
studieår er normert til 30 studiepoeng. 

Master i samfunn og helse er en kvalifikasjon som inngår i andre syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011. 

Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
Målet med master i Samfunn og helse er å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser i å 
identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. 

Fra og med kull 2019, tilbyr studiet fire alternative kliniske studieretninger: 
Helsefremmende arbeid
Forebyggende arbeid med barn og unge
Psykisk helse- og rusarbeid
Funksjonshemming og samhandling

Studieretningene avgrenser hver sine tematiske kunnskapsfelt, hvor samfunn og helse gis spesifikke 
meningsinnhold. Master i Samfunn og helse tilrettelegger for studentens egen fordypning gjennom valgemne og 
masteroppgave. Dermed gis studenten anledning til selv å gjøre utdanningen mest mulig relevant for egen ønskede 
kompetanseutvikling, og for de arbeidsoppgaver og arbeidsgivere vedkommende ønsker å kvalifisere seg til. 

Kandidatens læringsutbytte 

Etter fullført utdanning skal studenten ha utviklet følgende kompetanse: 

Kunnskap 
Har avansert teoretisk kunnskap om sammenhenger mellom samfunn og helse
Har avansert kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle rammers betydning for helse og
velferd på persons-, gruppe- og samfunnsnivå
Har inngående kunnskap om medvirkning og demokratiske prosessers betydning for helse og
velferd
Har avansert kunnskap om mellommenneskelige relasjoners betydning for helse og velferd
Har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis (KBP) og om metoder for å kritisk vurdere
ulike kunnskapskilder
Har spesialisert kunnskap på eget studieretningsområde, inkludert kunnskap om faglige,
vitenskapelige, etiske kvalitetsstandarder og verdier
Har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode i relasjon til egen studieretning

Ferdigheter 
Avdekker og analyserer eksisterende teorier, metoder og fortolkninger av sammenheng mellom
samfunnsutvikling, helse og velferd på persons-, gruppe-, og samfunnsnivå
Anvender ulike typer kunnskap, inkludert forskningsbasert kunnskap og erfaringskunnskap, på nye
områder hvor sammenhengen mellom samfunn og helse trer frem
Analyserer og forholder seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvender disse til å strukturere og
formulere faglige resonnementer
Holder seg oppdatert om kunnskapsutviklingen innen egen studieretning, vurderer kunnskapens
relevans og anvender relevant kunnskap i praksissettinger.
Avdekker og analyserer relevante etiske problemstillinger knyttet til fagutvikling og forskning innen
studieretning og relaterte praksissettinger
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Strukturerer og formulerer forsknings- og utviklingsrettete problemstillinger og resonnementer innen
egen studieretning
Anvender relevante forskningsmetoder, deltar i forskningsprosjekt og gjennomfører selvstendige
forsknings- eller utviklingsprosjekter for å forbedre kunnskapsgrunnlag eller yrkesutøvelse innen sin
studieretning.

Generell kompetanse 
Har bred oversikt over sentrale problemstillinger angående sammenhenger mellom samfunn og
helse i lys av vitenskapelige utfordringer og politiske, sosiale og kulturelle rammer.
Forstår betydningen av brukerperspektivet som komplementær til teoretisk kunnskap, og verdien av
å integrere dette perspektivet i forskning og fagutøvelse
Formidler problemstillinger innen eget fagfelt, både på en vitenskapelig og en populærvitenskapelig
måte.
Igangsetter og evaluerer nye utviklings- eller forskningsprosjekter som bidrar til nytenkning og
innovasjon.
Bidrar med kunnskap og kompetanse inn i tverrprofesjonelle samarbeid og team, og viser respekt for
andre faggruppers rolle og kompetanse.



Page 5 of 14 

Grunnlag for vitnemål 

Navn: Ola Normann Fødselsnr.: 010180 12345 
Oppnådd grad: 27.06.202Grad: Master i 

Studieprogram: Master i , deltid
Studieretning: 

Studie- 
Emne Termin poeng

Karakter-1) fordeling
Karakter A B C D

10. august 202

Saksbehandler 

B  15201 HøstMSDB01 

B 1MKHF02 

202 1MKHF03 

 15 MSDB04 

B 202   15 MSDB05 

 15 MHTEK100 

B 202 VårMasteroppgaven 

Graviditet og -

MKHF0

Sum: 120,0 
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1) For en forklaring på karakterfordelingen, se siste side.

Grunnlag for vitnemål 

Navn: Ola Normann Fødselsnr.: 010180 12345 
Grad: Master i samfunn og helse Oppnådd grad: 27.06.2023
Studieprogram: Master i samfunn og helse, deltid 
Studieretning: Forebyggende arbeid med barn og unge 

Studiepoeng- og karaktersystem

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng. 

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en
gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende
kvalitative beskrivelser: 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser
god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad
av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser
liten vurderingsevne og selvstendighet.

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både
manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte. 

Karakterfordeling

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A F. Strykkarakter
inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også
for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente
resultater i løpet av perioden. 
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Diploma Supplement

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Family name(s): Normann
1.2 Given name(s): Ola
1.3 Date of birth (day/month/year): 01-01-1980
1.4 Student identification number or code: 246810

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):
Master in society and health 
The title master is protected by law in Norway. 

2.2 Main field(s) of study for the qualification: 
Preventive care with children and adolescents 
(Theoretical and practical knowledge; Research methods; Analytic skills; Interdisciplinary cooperation; 
Service organization; Service development; Evidence-based practice; Pychosocial work with children and 
adolecents; Risk and resilience) 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language) 
University of South-Eastern Norway. The quality assurance system was evaluated and approved by the
Norwegian Agency for Quality Assurance in Education in 2018. 

2.4 Name and status of institution administering 
studies See section 2.3 

2.5 Language(s) of
instruction/examination
Norwegian/English 

3 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Level of qualification 

Second Cycle/Level 7, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning 

3.2 Official length of the programme 
4 years in part time mode (120 ECTS credits). Students may choose to complete the programme in 2 years
with a higher study load. 

3.3 Access requirements 
3-year bachelor's degree (or equivalent) with specialisation in the master's programme subject, 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the
international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualification (diplomas, degrees,
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not
provided, an explanation should give the reason why.
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INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of
study Part 
time 

4.2 Programme requirements 

The  outcome
Upon completion of the programme, the student shall have acquired the following competencies: 

Knowledge

Advanced theoretical knowledge of interactions between society and health
Advanced knowledge of the relevance of political, economic and cultural contexts to health and wellbeing at
personal, group , and societal level
In-depth knowledge of the relevance of collaborative and democratic processes to health and wellbeing
Advanced knowledge of the relevance of interpersonal relationships to health and wellbeing
In-depth knowledge of knowledge-based practice (KBP) and of methods of critical appraisal of different
sources of knowledge
Specialised knowledge of own main field of study, including knowledge of professional, scientific and ethical
standards and values.
In-depth knowledge of philosophy of science and research methods with respect to own main field of study.

Skills

Identifies and analyses theories, methods, and interpretations of interactions between societal development,
health and wellbeing at personal, group , and societal level
Applies different knowledge types, including research-based knowledge and experience-
based knowledge, on new areas where interactions between society and health emerge
Analyses and assesses critically different sources of knowledge and applies these to structure
professional reasoning
Keeps oneself updated on developments in knowledge within own main field of study ,
assesses the relevance of this knowledge, and applies this knowledge in practical settings.
Identifies and analyses relevant ethical issues related to professional development and
research within own main field of study and affiliated practice settings.
Structures and formulates questions and lines of reasoning concerning research in and
development of own main field of study
Applies relevant research methods, participates in research projects, and conducts
independently research or development projects so as to improve the knowledge base or
professional standard of own main field of study

General competence

Possesses a broad overview of important issues concerning interactions between society and health in
light of scientific challenges as well as political, social and cultural contexts
Understands relevance of user perspectives as complementary to theoretical knowledge as well as the
significance of integrating this perspective in research and professional work
Disseminates central issues in own field of study in both scientific and popular scientific manners
Initiates and evaluates new research and development projects that contribute to novelty and innovation
Contributes with knowledge and practical competence in interdisciplinary collaboration and team, and is
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 structure and content
The objective of the  Degree in Society and Health is to develop the  knowledge, skills and 
competence to identify, describe and appraise interactions between societal developments and health. 
Beginning with student cohort 2019, the study programme offers four alternative programme options: 

Health promotion
Preventive care for children and adolecents
Mental health work and substance use care
Disability and co-operation

These main fields of study delineate their respective fields of knowledge, in which society and health are given 
specific meanings. facilitates a -
depth study of their main field of interest. Thus students can steer their own competence development and tailor 



Navn: Ola Normann 

 A B C D

B  15201MSDB01 

B 1MKHF02 

202 1MKHF03 

 15 MSDB04 

B 202   15MSDB05 

 15 MHTEK100 

B 202MasterMKHF0

Sum: 120,0 



Page 11 of 14

Credit system and grading

The academic year normally runs from mid-August to mid-June and lasts for 10 months. Courses are measured 
in  considered equivalent to the European Credit Transfer System standard (ECTS credits). The 
full- time workload for one academic year is 1500 - 1800 hours of study / 60 "studiepoeng". 

The Norwegian grading system consists of two grading scales: one scale with the grades pass or fail and one
graded scale from A to E for pass and F for fail. The graded scale has the following qualitative descriptions: 

The assessment is criterion referenced. 

Grade distribution 

The distribution of grades is shown by the percentage for courses using the graded scale A F. Fail (F) is not
included in the distribution. All results from the last five years are included in the calculation. The distribution is
also shown for courses that have been active for less than five years. There has to be at least 10 approved
results during the period. 

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance:
See section 4.3 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language):
Not applicable 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study: 
The master's degree is at an academic level that is sufficient for application to a relevant third cycle studies. 

5.2 Professional status:
The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competence. 

6 ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Additional information:

Not applicable 

6.2 Further information sources: 
More information on University College of Southeast Norway and the programme can be found at www.usn.no.

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

A Excellent

B Very good

C Good

D Satisfactory

E Sufficient

F Fail

An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent
judgement and a very high degree of independent thinking.

A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a high
degree of independent thinking.

A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree
of judgement and independent thinking in the most important areas.

A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate
demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking.

A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate
demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking.

A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate
demonstrates an absence of both judgement and independent thinking.
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7.1 Date: 10 August 2023
Date of original qualification: 27 June 2023 

7.2 Signature: 

7.3 Capacity: Executive officer 

7.4 Official stamp 

Synnøve Gaustadnes 
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8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Higher education in Norway

The Ministry of Education and Research has the overall responsibility for higher education in Norway. Higher education
is offered by four types of higher education institutions: university (universitet), specialized university institution
(vitenskapelig høyskole), accredited university college (akkreditert høyskole), and university college with accredited study
programmes (høyskole med akkrediterte studier). The differences between the types of higher education institutions are
related to their self-accrediting authority. 

All public and private higher education in Norway is subject to the Act Relating to Universities and University Colleges
(Lov 2005-04-01 nr 15)1. An  right to award specific degrees and the prescribed lengths of study are codified
in Regulations on Degrees and Titles protected by Law (FOR 2005-12-16 nr 1574). The awarding of  degrees is
regulated by the Regulations on requirements for awarding a  degree (FOR 2005-12-01 nr 1392). 

Since 2002 Norway has adhered to the objectives of the Bologna Process in the European Higher Education Area. Most
of the elements have been implemented through the reform of the Norwegian higher education system carried out in
2003. Central to the reform has been a transition from the former degree system to the bachelor's,  and doctoral
degree structure, with a few exceptions. 

Norwegian higher education qualifications make up the levels from 6 to 8 of the Norwegian Qualifications Framework for
Lifelong Learning (NQF) from 2011, which is the national overarching qualifications framework2. It describes the levels of
qualifications as defined by the total learning outcomes in terms of the knowledge, skills and general competence that
graduates at various levels should have achieved2. NQF was referenced to the European Qualifications Framework
(EQF) in 2014. 

Quality assurance and accreditation of institutions and programmes

The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) is an autonomous governmental agency which
provides external supervision and control of the quality of Norwegian higher education, as well as of all tertiary vocational
education3. NOKUT accredits new study programmes, controls the existing ones, and provides a cyclic evaluation of the

 quality assurance systems for educational provision. 

An accredited higher education institution is granted the right to offer educational provision, without having to apply to
NOKUT for specific programme accreditation, in accordance with the authority that its institutional category implies.
Universities may without external accreditation establish study programmes at all levels. Accredited university colleges
have to apply for the accreditation of programmes at master and doctoral levels. In those fields where specialized
university institutions and accredited university colleges have the right to award doctorates or corresponding degrees,
they may themselves decide which study programmes and disciplines the institution shall provide. 

University colleges without institutional accreditation must apply to NOKUT for accreditation of study programmes at all
levels. 

Lists of all accredited institutions, as well as of all accredited study programmes at the university colleges without
institutional accreditation are available on www.nokut.no
Admission requirements and progression

1 In brackets are written the official codes of each act, published in Norwegian in the online database Lovdata, www.lovdata.no 2 National 
generic learning outcomes  levels for the  and doctoral degrees were defined by the Instructions on the 
Norwegian Qualifications Framework for Higher Education in 2009. 
2 Learning outcomes for a specific NQF level show the minimum of what each learner should know, understand and be able to do after completing a 
learning process. 
3 Tertiary vocational education (TVE), level 5 in the NQF (EQF), is provided by fagskoler, which are considered as tertiary vocational education 
institutions. TVE is based on upper secondary education and training or equivalent competence. Courses have duration of from 6 months to 2 
years. All provisions must be accredited by NOKUT. 



Side 13 av 14

The Higher Education Entrance Qualification is the successful completion of Norwegian upper secondary education with
some specified courses. The Certificate of Upper Secondary Education and Training (Vitnemål for videregående
opplæring) is based on 13 years of schooling. Admission may also be gained by means of other qualifications recognized
as being on a par with the Higher Education Entrance Qualification, such as recognition of prior learning and work
experience. Some fields of study have additional entrance requirements. 

Degrees and qualifications

All Norwegian higher education institutions use a system of credits (studiepoeng) for measuring study activities,
considered equivalent to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 60 ECTS credits
(studiepoeng) are allocated to the workload of a full year of academic study, equivalent to 1500-1800 hours of study. 30
ECTS credits are normally allocated to one -time study. The academic year normally lasts for 10 months
and runs from August to June. 

NQF (EQF) Level 6: Bachelor (1st cycle) 
The bachelor's degree is awarded after three years of full-time study (180 ECTS). Some bache  degrees, in the field
of music and performing arts, consist of four-year  programmes (240 ECTS). Teacher education for primary
and lower secondary school, years 1-7 and years 5-10 is a four-year professional programme (240 ECTS). 

University college graduate (høyskolekandidat) is a two-year degree (120 ECTS), a short cycle degree within the first
cycle. Holders of this degree may in some cases continue their studies in a bachelor programme and thus obtain a

 degree. 

NQF (EQF) Level 7: Master (2nd cycle) 
The master's degree is normally obtained after two years of study (120 ECTS), following the completion of a 
degree. A  degree programme includes independent work (normally a thesis) of between 30 and 60 ECTS. Some
experience-based  degrees have a scope of 90 or 120 ECTS (including independent work of at least 20 ECTS). 

One-tier (integrated/long-term)  degree is a five-year study programme (300 ECTS) which results in a master's
degree, with no intermediate bachelor's degree. An exception is the Master of Architecture programme at the Oslo School
of Architecture and Design, which has a scope of 330 ECTS. 

In the fields of medicine, psychology and theology, professionally oriented degrees/qualifications of six  duration
(360 ECTS) are awarded; in the field of veterinary science - after 5 ½-6 years. They have retained the title
candidata/candidatus from the former degree system. 

NQF (EQF) Level 8: Doctoral degree/PhD (3rd cycle) 
Doctoral degree, PhD (philosophiae doctor, ph.d.), is awarded after three years of study, following the completion of a
master's degree or a five to six-year professionally oriented degree/qualification. 

Doctor philosophiae (dr. philos.) is conferred on graduates who have qualified for a doctoral degree on their own, without
formal research training. 

Diploma, artistic research fellowships programme (kunstnerisk utviklingsprogram) is a three-year programme in the
field of creative and performing arts. It is offered as a parallel to other research-oriented provisions organized as academic
PhD programmes. 

Descriptions of the educational qualifications can be found in the Norwegian Qualifications Framework for Lifelong
Learning at www.nokut.no/NKR.
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General structure of the Norwegian educational system

Higher education degrees and qualifications not included in the chart*:

degree in Architecture from Oslo School of Architecture and Design: 5 ½ years
Experienced-based degree: 1 ½ or 2 years

degree of 4 duration (music)
Primary and lower secondary teacher education programmes for years 1-7 and years 5-10: 4 years
University college graduate degree: 2 years

* In addition, Norway has a system of tertiary vocational education (fagskole), which is not considered higher
education. It is based on upper secondary education and training or equivalent competence. Course duration is from
six months to 2 years. Holders of some 1 and 2 year fagskolequalifications can after individual assessment continue
their studies in some bachelor programs, for example in the fields of engineering and marketing. 
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Om fakultet for helse- og sosialvitenskap 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) er et av fire fakulteter ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 
HS har studietilbud på fire campus: Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold, og er organisert i 
tre institutter: Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV), Institutt for optometri, radiografi og 
lysdesign (IORL) og Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).  

Fakultets profil er personorientert helse- og sosialarbeid. Et personorientert perspektiv er en måte å 
tenke og arbeide på som plasserer «personen» i sentrum av beslutningsprosesser. Personorientert 
tilnærming handler ikke om å tilby en person alt de måtte ønske seg. Det innebærer å sette personen 
og hans/hennes familie i sentrum ved beslutninger. Det handler om å se personens ønsker, verdier, 
familiesituasjon, sosiale situasjon og livsstil i sammenheng og å arbeide sammen for å utvikle de tiltak 
som passer best. HS skal utdanne kandidater som utøver sin fagkompetanse med personen i 
sentrum, uavhengig av hvilken arena eller hvilket nivå man jobber på. Ved fakultetet forskes det på 
personorientert tilnærming både på individ-, gruppe- og systemnivå.  

Fakultetet kjernevirksomhet er profesjonsutdanninger. Fakultetet har seks bachelor- og ni 
mastergradsutdanninger. Dette inkluderer Norges tredje største bachelorutdanning i sykepleie, samt 
bachelor i vernepleie, barnevern, radiografi, lysdesign og Norges eneste bachelorutdanning i 
optometri. På mastergradsnivå tilbyr HS master i avansert klinisk sykepleie, i jordmorfag, i 
anestesisykepleie, i intensivsykepleie, i optometri og synsvitenskap, i synspedagogikk og 
synsrehabilitering, i forebyggende arbeid med barn og unge, i helsefremmende arbeid og i klinisk 
helsearbeid med tre studieretninger: psykisk helsearbeid, geriatrisk helsearbeid og tjenesteutvikling 
innen medisinsk strålebruk (den eneste masterfordypningen i landet). HS har rammeplanstyrte 
videreutdanninger i aldring og eldreomsorg, helsesøsterfag, kreftsykepleie, operasjonssykepleie og 
psykisk helsearbeid. I tillegg har Fakultetet en omfattende portefølje av videreutdanningstilbud innen 
helse- og sosialvitenskap, samt en betydelig tilbud om utdanninger på et til to semestre. Fakultetets 
har et ph.d.-program innen personorientert helsearbeid. Fakultetet har fire forskningssentra og flere 
forskningsgrupper. Fakultetet har et bredt internasjonalt nettverk og samarbeider med institusjoner i 
mange land fordelt på fem kontinenter.  

Fakultetet presenterer i dette dokumentet sin visjon, sine verdier og sine mål for de kommende 
fire årene.  Visjon, verdier og mål er forankret i HSNs strategiske plan vedtatt i styret 12. januar 
2017.

Visjon 
Ledende innen utdanning, forskning og fagutvikling for kunnskapsbaserte og personorienterte helse- 
og sosialtjenester  
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Verdier 
 Nær og tilgjengelig innebærer at vi møter studenter, kollegaer og samarbeidspartnere på en 

tydelig, raus, lyttende og respektfull måte 

 Nyskapende og ærgjerrig innebærer at vi er nysgjerrige og inspirerer studenter, kollegaer og 
samarbeidspartnere til innovasjon og læring 

 Relevant og tydelig i innebærer at vi gjennom tverrfaglig samskaping med studenter, kollegaer og 
samarbeidspartnere utvikler og fornyer helse- og sosialtjenestene  

Mål 
HS har valgt å presentere sine mål i tre virksomhetsområder: Porteføljeutvikling og 
utdanningskvalitet; Forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon; og Organisatorisk og 
administrativ virksomhet. Internasjonalisering og samfunnskontakt, som er definerte 
virksomhetsområder i HSNs strategiske plan, er inkludert i de tre valgte virksomhetsområdene. 

Porteføljeutvikling og utdanningskvalitet 

1. Fakultetet utdanner samfunnsengasjerte, kvalitetsbevisste og handlings- og 
endringskompetente profesjonsutøvere for framtiden  

2. Fakultetets studieportefølje og eksternt finansierte virksomhet er til enhver tid i samsvar med 
samfunnets behov og krav til kvalitet 

3. Fakultetets utdanningsprogrammer er velorganiserte, har tydelige formulerte læringsutbytter 
og strukturert sekvens 

4. Fakultetets profesjonsutdanninger har, i samarbeid med yrkesfelt og studenter, utviklet nye og 
kvalitativt bedre metoder for læring i praksisstudiene  

5. Fakultetets utdanninger er preget at studentaktive, kunnskapsbaserte, innovative og varierte 
læringsformer og et godt læringsmiljø 

6. Fakultetets utdanningsprogrammer har en tydelig internasjonal orientering der studenter og 
ansatte deltar i internasjonal utveksling  

7. Fakultetets utdanningsprogrammer fremmer samarbeid på tvers av utdanninger og bidra til 
tverrfaglighet og samskaping  

8. Fakultetet er en aktiv og etterspurt samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
som bidrar med økt kunnskap innen helse- og sosialvitenskap   
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Forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon 

1. Fakultetets forskning og fagutvikling er nyskapende og av høy kvalitet, og bidrar til 
innovasjon og verdiskapning i offentlig, frivillig og privat sektor  

2. Fakultetet utvikler ny kunnskap i tråd med samfunnets behov både gjennom utvikling av 
kjernevirksomheten og eksternt finansiert virksomhet 

3. Fakultetet er nasjonal og internasjonal foretrukket samarbeidspartner innen våre 
fagområder og har en portefølje av samarbeidsavtaler som bidrar til aktivt regionalt og 
internasjonalt samarbeid 

4. Fakultetet øker omfanget av eksternt finansiert virksomhet innen våre fagområder og deltar i 
og leder EU-prosjekter 

5. Fakultetet er en pådriver for regional innovasjon og samfunnsutvikling, og fakultetets ansatte 
er aktive og synlige i samfunnsdebatten og som kunnskapsformidlere  

6. Fakultetets forskere samarbeider på tvers av institutter og fakulteter og inkluderer studenter 
i sine prosjekter 

7. Det er et sterkt og forpliktende samarbeid mellom fakultetets forskningsmiljøer, relevant 
arbeidsliv i regionen og nasjonalt og internasjonale forskningsmiljøer  

Organisatorisk og administrativ virksomhet 

1. Fakultetet har et lærende og nyskapende studie-  og arbeidsmiljø preget av samskaping, 
raushet med personen i sentrum  

2. Fakultetets faglige og administrativt ansatte arbeider sammen for å skape godt samarbeid 
mellom instituttene, ansatte og studenter  

3. Fakultetets ansatte opptrer omforente og i tråd med fakultetets verdier i møte med 
studenter og samfunn  

4. Fakultetets ansatte bidrar aktivt til å realisere fakultetets vedtatte mål, strategier og 
beslutninger 

5. Fakultetet oppfyller til enhver tid gjeldende krav til kompetanse, og alle ansatte har mulighet 
til å videreutvikle sin kompetanse  

6. Fakultetet og dets enheter er organisert på en måte som fremmer måloppnåelse, samarbeid 
og effektiv ressursutnyttelse  

7. Fakultetet er en attraktiv arbeidsplass 
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NAVN Liv Hanson Ausland

AKADEMISK TITTEL Cand.polit.

STILLING Førstelektor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Gjennomført ph.d forskerutdanning ved Universitet i Bergen 2007
Cand. Polit.  i sosiologi, NTNU 1986 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Helsefremmende fengsler, en pilotstudie ved Bastøy fengsel (pågående)

23rd Nordic Health 
promotion Conference, Tampere, Finland 

Vinje, H. F., Ausland, L. H., Langeland, E. (2016). The Application of 
Salutogenesis in the Training of Health Professionals. Chapter 29, In 
Maurice B. Mittelmark, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Georg F. Bauer, 
Jürgen M. Pelikan, Bengt Lindström, Geir Arild Espnes (Eds). The Handbook 
of Salutogenesis. Springer International Publishing AG Switzerland. ISBN 
978-3-319-04599-3 ISBN 978-3-319-04600-6 (eBook)  
DOI 10.1007/978-3-319-04600-6 

Vinje, H. F., Ausland, L. H., Langeland, E. The application of salutogenesis 
in the training of health professionals. Abstract and talk at: the 8th Nordic 
Health Promotion Research Conference 2016, Jyväskylä, Finland on the 
20-22 June 2016.  

Vinje, H.F. & Ausland, L. H. Building salutogenic capacity: Strategy for 
retaining older health care workers in Norway. Abstract and talk at The 
Nordic Working Life Conference 2014 Gøteborg, Sweden, 11-13 June 

Vinje, H.F., Ausland, L.H. Promoting Presence: A study of senior staff 
presence and well-being in community health-care. Abstract and talk at 
the 7th Nordic Health Promotion Research Conference at Vestfold 
University College, Norway, 17-19 June 2013. 

Salutogent nærvær, forskningsprosjekt om fremming av salutogent 
nærvær for eldre arbeidstakere i helse og omsorgsektoren, Sandefjord 
kommune, 2009-2012Vinje, H.F. & Ausland, L. H. (2013). 

Salutogenic presence supports a health-promoting work life. 
Socialmedicinsk Tidskrift 2013, årgang 90, häfte 6. 
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/ 
view/1086/880 Ausland, 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Programkoordinator for master i helsefremmende arbeid ved USN 2015-
dd 

Faggruppeleder for faggruppe helsefremmende arbeid 2017-dd 



(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

Emneansvarlig for 10 stp «Praktiske metoder for helsefremmende 
arbeid», i master for helsefremmende arbeid

Emneansvarlig for valgfri fordypning, 15 stp: «Arbeidsmiljø og 
helsefremmende arbeidsplasser», master i helsefremmende arbeid

Emneansvarlig for skreddersømstudium, 10 stp: «Helsefremmende ledelse 
i Kongsberg kommune: Lederutviklingsprogram», (2013- 2014) 

Diverse presentasjoner på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser 
Diverse foredrag og kurs 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Pedagogikk grunnfag, NTNU 
Pedagogikk mellomfag/sos.ped , NTNU 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

Kurs i Canvas, USN
Diverse digitale e-læringskurs ved USN



NAVN Lars Bauger

AKADEMISK TITTEL Master of Psychology

STILLING Associate professor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

PhD Health sciences (ongoing)
MA Psychology (2011) 
BA Psychology (2009) 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Bauger, L., & Bongaardt, R. (2017). Structural developmental psychology 
and health promotion in the third age. Health Promotion International. 
doi:10.1093/heapro/daw104 

Bauger, L., & Bongaardt, R. (2016). The lived experience of well-being in 
retirement: A phenomenological study. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being, 11. 
doi:10.3402/qhw.v11.33110 

Bauger, L., Eisemann, M., & Vangberg, H. C. B. (2013). Personality traits 
among junior elite athletes in Norway, and a comparison with their non-
athletic counterparts. Athletic Insight - The Online Journal of Sport 
Psychology, 5(2), 145-162. 

Thomassen, T. O., Bauger, L., & Pensgaard, A. M. (2013). Achievement 
motivation, achievement goals, competition anxiety and performance. In 
H. Zoglowek & M. Alekksandrovich (Eds.), Psychological and Pedagogical 
Aspects of Motivation (pp. 11-22): Lit Verlag. 

Låg, T., Bauger, L., Lindberg, M., & Friborg, O. (2013). The role of 
numeracy and intelligence in health-risk estimation and medical data 
interpretation. Journal of Behavioral Decision Making, 27(2), 95-108. 
doi:10.1002/bdm.1788 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 
Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

God kompetanse på e-læringsressurser og flipped classroom



NAVN Birgit Brusletto

AKADEMISK TITTEL Master of Science, 
Public Health Sciences 

STILLING Doktorgradsstipendiat (til juni 2019)
Vikariat som høgskolelektor 2017

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Master Public Health Sciences (NMBU, 2014)
Diplom Markedsøkonom
EDB Høgskolekandidat

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner:

Mars 2018: International Journal of Oncology Nursing: A five-phase 
process model describing the return to sustainable work of persons who 
survived cancer: A qualitative study 

Forskning.no (kronikk 2017) om arbeidsliv etter kreftbehandling 

Masteroppgave i folkehelsevitenskap 2014: Subjektivt velvære, sosiale 
interaksjoner og aktivitet for eldre med demens på dagsenter. En 
kvantitativ undersøkelse av atferdsendring ved dyreassisterte 
intervensjoner. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

Undervisning Salutogenese 2015 og 2016

Emneansvarlig Salutogenese 2017 
Undervisning i Kvalitativ Metode (Master i Avansert Sykepleie): 2017 
Undervisningsoppdrag Salutogenese for tannpleierne 2017   
Undervisningsoppdrag Global Health (undervisning på engelsk) 2017

Veiledning 7 Masterstudenter (Helsefremmende arbeid) 2016  pt. 
Intern sensor master i Helsefremmende arbeid (3 ganger) 2016/2017 

Presentasjoner: 
Oral, EUPHA Stockholm, 2017 
Div. i Kreftforeningen/NAV og Forskerforbundet 
Wageningen University, 2018 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

IT-utdannet i «bunn»



NAVN Torill Eide

AKADEMISK TITTEL PhD kandidat

STILLING Stipendiat

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Master i helsefremmende arbeid.
Cand.Mag med fagene sosiologi, medievitenskap og psykologi.  

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

Redaksjonelt arbeid, forlag.

Presentasjoner:  

«Medforskarar, maktfordeling og opplæring». Innlegg på Møtepunkt for 
medforskning, september 2017. Konferanse i regi av Høgskulen på 
Vestlandet.  

«Medforskarar: opplæring eller ikkje?» Innlegg på Nasjonal konferanse om 
brukermedvirkning i forsking, oktober 2017. Arrangement i regi av 
Høgskolen i Innlandet

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Elisabeth Fosse

AKADEMISK TITTEL Dr. polit

STILLING Professor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap 1984
PhD i administrasjon og organisasjonsvitenskap 2000 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner:

Hagen S., Øvergård K.I:, Helgesen M., Fosse E., Torp S. (Accepted for 
publication in International Journal of Health Policy and Management). 

-
tools to promote fair distribution among social groups. 

Povlsen; L., Regber,S., Fosse,E., Eklund Karlsson, L. and  Gunnarsdottir,H. 
Economic poverty among children and adolescents in the Nordic 
countries. Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 30
37 

Fosse, E.; Helgesen, M.K.; Hagen, S., & Torp, S. Addressing the social 
determinants of health at the local level:  Possibilities and limitations.  
Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 47 52 

Fosse, E. and Helgsen, M.K. (2017). Advocating for health promotion policy 
in Norway: the role of the county municipalities. Societies 2017, 7, 5; 
doi:10.3390/soc7020005. 

Synnevåg, E. Amdam, R., and Fosse, E. (2017). Public health terminology: 
Hindrance to a Health in All policies approach? Scandinavian Journal of 
Public Health, 1-6. DOI:10.1177/1403494817729921 

Helgesen, M.K.; Fosse, E. and Hagen, S. (2017). Capacity to reduce 
inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of 
Public Health, 2017; 45(Suppl 18): 77 82 

Hagen, S.; Torp, S., Helgesen, M.& Fosse, E. (2016). Promoting health by 
addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health 
Promotion International Advance Access 2016, 1-11 doi: 
10.1093/heapro/daw052 

Fosse, E (2016). Kommunenes rolle I å utjevne sosiale helseforskjeller 
Norge som eksempel. Socialmedicinsk tidsskrift 5/2016: 492-500 

Fosse, E. and Helgesen, M. K.  (2015): How can local governments level the 
social gradient in health among families with children? The case of 
Norway. International Journal of Child, Youth and Family Studies, Vol 6, No 
2: 328-346. 



Hagen, S.Helgesen, M.; Torp; S. and & Fosse, E. (2015): Health in All 
Policies: A cross-
Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health, 43:6,597-
605DOI: 10.1177/1403494815585614 

Espnes, G.A.; Fosse, E. (2015) Health promotion in everyday settings. The 
Nordic way. European Journal of Public Health 2015 Volum 25. Suppl. 3 s. 
81-82 

Povlsen L; Eklund Karlsson,L.;  Regber,S.; Sandstig, G. and Fosse; E (2014). 
Are equity aspects communicated in Nordic public health documents? 
Scand J Public Health 2014 42: 235 originally published online 3 February 
2014 DOI: 10.1177/1403494813520358 

Fosse, E. Bull, T., Burström. B. and Frtitzell, S. (2014): Family policy and 
inequalities in health in different welfare states. International Journal of 
Health Services, vol.44(2) 233-251 

Fosse, E. (2013): Norwegian Policies to reduce poverty. Social Alternatives, 
Vol.32,1: 31-35 

Tallarek, M.,Helgesen, M. and Fosse, E. (2013): The Norwegian public 
health act: a milestone towards reducing social inequities in health at local 
levels? Health Policy 113 (2013) 228  235 

Bokkapitler: 

Fosse E., Torp S. and Stang I. (2017) Promoting Health Across the Lifespan: 
A Systems Approach. In McCormack B., van Dulmen S., Eide H., Skovdahl 
K., and Eide T .Person-Centred Healthcare Research, First Edition. 
Published 2017 by John Wiley & Sons Ltd. 

Schou, A. and Fosse, E. (2016): The Social Democratic Welfare State: Can 
the State provide Equity for All?  The case of Norway. In Raphael, D. (ed); 
Immigration and the Modern Welfare State: Public Policy, Immigrant 

Fosse, E (2013): Förvaltning och profession hinder för intersektoriellt 
folkhälsoarbete? In Axelsson, R. and Bihari Axelsson (eds)., Om Samverkan

för utveckling av hälsa och valfärd. Studentlitteratur, Lund. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

Presentasjoner:

Helgesen, Marit; Fosse, Elisabeth. How municipalities work to reduce 
social inequalities in health. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske 
nedgangstider; 2016-05-26 - 2016-05-26 
HIOA UiB 

Helgesen, Marit; Fosse, Elisabeth.  
Addressing the social determinants of Health - the role of Norwegian 
municipalities. The 8.th Nordic Health Promotion Research Conference; 
2016-06-20 - 2016-06-22 



HIOA UiB
Fosse, Elisabeth. Municipalities as settings for public health. Health 
Promotion in everyday settings: The Nordic way. European Public Health 
Conference; 2015-10-14 - 2015-10-17 
UiB 

Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine. The role of municipalities in 
reducing social inequalities in health - the case of Norway. European 
Public Health Conference; 2015-10-14 - 2015-10-17 
HIOA UiB 

Espnes, Geir Arild; Fosse, Elisabeth. Health promotion in everyday 
settings. The Nordic way. Chairing a work shop.. European Public Health 
Associations Conference 2015; 2015-10-14 - 2015-10-17 
NTNU UiB 

Fosse, Elisabeth. Ulikheter i helse- årsaker, utbredelse og konsekvenser for 
det lokale folkehelsearbeidet. Folkehelsekonferanse Buskerud; 2013-03-04 
- 2013-03-05 
UiB 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Obligatorisk kurs i universitetspedagogikk, Universitetet i Bergen, 2002

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Susanne Hagen

AKADEMISK TITTEL PhD Stipendiat

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Doktorgrad (Pågår)
Mastergrad i helsefremmende arbeid (2009) 
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid (2001) 
Candidata Magisterii (1998) 
Grunnutdanning i sykepleie (1998) 
Sosiologi grunnfag (1995) 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Vitenskapelige publikasjoner:

Fosse, E., Helgesen, M.K., Hagen, S. & Torp, S. Addressing the social 
determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. 
February 2018 Scandinavian Journal of Public Health 46(20_suppl):47-52 
DOI10.1177/1403494817743896 

Hagen, S., Ivar Øvergård, K., Helgesen, M., Fosse, E., Torp, S. 'Health 
Promotion at Local Level in Norway: The Use of Public Health Coordinators 
and Health Overviews to Promote Fair Distribution Among Social Groups', 
International Journal of Health Policy and Management, (), pp. -. 2018 

Helgesen M., Fosse, E. & Hagen, S. Capacity to reduce inequities in health 
in Norwegian municipalities. Scandinavian journal of Public Health, 2017 

Hagen S., Torp S., Helgesen M., & Fosse E. Promoting health by addressing 
living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion 
International. 07.10.16 

Hagen S., Helgesen M., Torp S. & Fosse E. Health in all Policies: A cross-
ole in Norwegian 

municipalities. Scandinavian Journal of Public Health, 2015 

Hagen S. Folkehelse og plan i kommunene. Plan-tidsskrift for 
samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling. 3-4/ 2015, side 
44-45. 

Fagartikler i tidsskrifter: 

Hagen S. Folkehelse og plan i kommunene. Plan-tidsskrift for 
samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling. 3-4/ 2015, side 
44-45. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

oppdrag fra Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO).  Evalueringsoppdrag 
 d.d.) 

Statistisk arbeid relatert til oppdra



(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

SODEMIFA/EVASAM- PhD- kandidat i disse to prosjektene, hatt tilgang på 
kvantitative data fra begge hovedprosjekt. 2012-2016 Støttet av Norsk 

Deltaker i uformell Forskningsgruppe for helsefremmende arbeidsplasser 
ledet av professorstipendiat Steffen Torp, Høgskolen i Vestfold (2009-d.d.) 

Henær- forskningsgruppe. Leder; Prof. Steffen Torp. Institutt for 
helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, HSN. (2012-d.d) 

Graduate school of human interaction and growth- GHIG. Leader; Prof. 
Bente Wold. Hemil- senteret, Faculty of psychology, University of Bergen 
(2013-d.d) 

- d.d. 

Ung kvantitativ forskergruppe- utnyttelse av registerdata tilgjengelig for 
HSN-ansatte. 

Presentasjoner: 

role in Norwegian municipalities. The 8th European Public Health 
Conference. Health Europe-from global to local policies, methods and 
practices. Milano Congressi (MiCo), 14.-17. October 2015, Milan, Italy. 
Pitch presentation 

Hagen, S. Health in all policies. Final Conference SODEMIFA, June 4.-5. 
2015, Hotel Radisson Blue Royal Hotel, Bergen 

Hagen, S. «Jobber kommunen for helsa di? -En forsker på scenen». 
Forskningsdagene HBV, 25. september 2014, Papirbredden, Drammen  

- the role of local 
governance» PhD-seminar, Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen, 
Solstrand 30. okt.-1, nov. 2013 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Sykepleieveiledning, Høgskolen i Vestfold 2002

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Anne Elisabeth Münster Halvari

AKADEMISK TITTEL Cand polit

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

PhD utdanning ved Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk 
odontologi, universitetet i Oslo, 2011.  

Medisinsk metodekurs og statistikk knyttet til PhD (postgraduate medical 
Education) 

Hovedfag, våren 2000 ved UiO: knyttet til fagområdene pedagogisk 
psykologi og motivasjon: «Motivasjon og tannhelseatferd, en empirisk 
studie».

Forskningsmetodikk og statistiske metoder knyttet til hovedfag. 

Grunnfag og mellomfag: Pedagogikk og utviklingspsykologi. 
Tannpleierutdanning i 1980 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Vitenskapelige artikler:

Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir & Deci, Edward (2018), 
l-

Health-Related Quality of Life, and General Well-Being: A Self-
Anne Elisabeth Münster Halvari, 

Hallgeir Halvari, and Edward L. Deci. 

Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir & Deci, Edward (2017), 

Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir & Deci, Edward (2017). 

motivational paths have a role? International Journal of Dental Hygiene.  
ISSN 1601-5029. doi:10.1111/idh.12274 

Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Williams, Geoffrey C. & Deci, 

Clinical Trial. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  32(2), s 127- 144 . 
doi:10.1080/08870446.2016.1244536 

Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir; Bjørnebekk, Gunnar & Deci, 
Edward L. (2013). Oral health and dental well-being: testing a self-
determination theory model. Journal of Applied Social Psychology.  ISSN 
0021-9029.  43(2), s 275- 292. doi:10.1111/j.1559-1816.2012.00996.x 

Tidsskrift/bøker:



Tannstikka 2014: Halvari, Anne Elisabeth Münster. TEMA: Veiledning og 
Autonomi. «Motivasjonsteori- Self-determination Theory». 
Tannstikka_4_14_12-16  

Tannstikka 2016: Halvari, Anne Elisabeth Münster. «Oral helse og 
subjektivt tannhelse-velvære: testing av en teoretisk modell basert på 
Selv-bestemmelsesteori». Kortversjon av original artikkel: «Oral health 
and dental well-being: testing a self-
Publisert av : Anne E. Münster Halvari , Hallgeir Halvari , Gunnar 
Bjørnebekk  og Edward L. Deci.  Journal of Applied Social Psychology 2013, 
43, (pp. 275 292). 

Bok: Odontologisk psykologi, red. Willumsen, Lein og Myran (2018). Del av 
kapittel 5 om atferdsendring. Gyldendal norsk forlag. 

Bok: Folkehelse en tverrfaglig grunnbok, red: Skille, Barth Vedøy og 
Skulberg (red.). Opplandske Bokforlag. Kapittel om tannpleie i 
folkehelsearbeid. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 
Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Grunnfag og mellomfag: Pedagogikk og utviklingspsykologi.

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Anne Inga Hilsen

AKADEMISK TITTEL PhD

STILLING Førsteamanuensis, 30 % stilling

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

2009 Department of industrial economics and technology management, 
NTNU. PhD, PhD program in industrial economics and technology 

senior resources, changing perceptions of seniors in working life 

1992 Universitetet i Oslo   
Cand.sociol.  Embetseksamen sosiologi. Hovedfagsavhandling om 
ungdomssosialisering i utkantkommuner om oppvekstsvilkår og 
flyttemønster.

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Vitenskapelige artikler:

Brydon-Miller, M. & Hilsen, A. I. (2016). Where Rivers Meet: Exploring the 
Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research. In M. 
Phillips & N. Rumens (eds.), Contemporary Perspectives on Ecofeminism. 
Routledge. 

Hilsen, A. I. (2014). Covenantal Ethics. I D. Coghlan & M. Brydon-Miller 
(red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage. 

A.I. Hilsen & T. Midtsundstad (2014). Seniorpolitikk  behov for nytt kart 
og kompass? Søkelys på arbeidslivet, vol. 31 (1-2):157-182. 

Hilsen, A. I. & Helvik, T. (2014). The construction of self in social medias, 
such as Facebook. AI & SOCIETY, 29(1), 3-10. 

Rapporter/notater: 

Anne Inga Hilsen «Hva er seniorkompetanse?»
Fafo-rapport 2016:21 

Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve 
Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, 
Per Schanche og Kjell Værnor «Sammen om en bedre kommune: En 
oppsummering»
Fafo-rapport 2016:08 

Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien «Sammen om 
en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2»
Fafo-rapport 2015:50 

Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland «Et bedre NAV for brukerne,
Modell for brukermedvirkning i NAV»
Fafo-rapport 2015:33 

Anne Inga Hilsen «Jeg er glad i jobben min,



Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak»
Fafo-rapport 2015:03 

Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen «Den norske 
arbeidslivsmodellen i endring, En undersøkelse fra busstransport og 
dagligvarehandel»
Fafo-rapport 2014:55 

Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien «Saman om ein 
betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner» Fafo-rapport 2014:17 

Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen «Seniorpolitikk under skiftende forhold,
Gjenbesøk i seks kommuner»
Fafo-rapport 2013:07 

Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen «The 
impact of the working environment on work retention of older workers 
National report  Norway
Fafo-paper 2017:09 

Anne Inga Hilsen og Lise Lien «NAV  en fyrlykt i IA-arbeidet»
Fafo-notat 2015:09 

Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen «Sykefravær i det statlige 
tariffområdet»
Fafo-notat 2014:24 

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen «Brukermedvirkning i NAV  hvor er vi 
nå?, Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og 
refleksjonssamling»
Fafo-notat 2014:05 

Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen «Gravide i handelsnæringen  et 
sykefraværsprosjekt»
Fafo-notat 2013:06 

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder ««Saman om» kompetanse og 
rekruttering  en kunnskapsstatus, Notat for programmet «Saman om ein 
betre kommune»»
Fafo-notat 2013:03 

Andre rapporter: 

Poulsen, O.M.,.Fridriksson, J.F.,Tomasson, K., Midtsundstad, T., Mehlum, 
I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K. and Albin, M. (2017). Working environment and 
work retention. TemaNord 2017: 559. Copenhagen: Nordic Council of 
Ministers. 

Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men 
søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), 
Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. 
Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.



Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng 
(red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -
2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource 
management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), 
Understanding employment participation of older workers: Creating a 
knowledge base for future labour market challanges. Research Report. 
Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute 
for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin. 

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: 
Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation 
of older workers: Creating a knowledge base for future labour market 
challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs 
(BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). 
BMAS/ BAuA, Berlin. 

Terjesen, H. C. Aa. & Hilsen, A. I. (2013). Samarbeid om redusert 
sykefravær i prosessindustrien. AFI-FoU 2013. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

2011 dd FORSKER, FAFO INSTITUTT FOR ARBEIDSLIVS- OG 
VELFERDSFORSKNING. 
Tilknyttet gruppe for arbeidsliv og arbeidsmarked. Forskningsfelt: 
Bedrifts¬utvikling, seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, 
medvirkningsbasert utviklingsarbeid, omstilling, sykefravær.

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

2017 Biveileder for doktorgradskandidat ved NTNU
2013, 2014 Undervisning på doktorgradskurs om aksjonsforskning, 
University of Bristol, UK 
2013 Medlem av doktorgradskommisjon ved Universitetet i Oslo 
2011 Medlem av doktorgradskommisjon ved Universitetet i Bergen. 
2011  2017 Undervisning i prosjektmetodikk og aksjonsforskning på 
Diakonhjemmets høgskole, videre- og etterutdanning. 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Eva Langeland

AKADEMISK TITTEL Health Science, PhD

STILLING Professor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

2007: PhD degree, Dr.polit. University of Bergen
1994: Master of Nursing Science, Cand.polit, University of Bergen  
1991-1984: Pedagogy (60 ECT), Nursing sciences (90 ECT), Examen 
Philosophicum (15 ECT), Method examen in Social Sciences (15 ECT), 
Pedagogic Seminar (30 ECT), 
1981:  Postgraduate education in psychiatric nursing (60 ECT) 
1976-1979: Bachelor in  Nursing 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Scientific publications

Bringsvor, HB, Skaug,K., Langeland, E., Asmuss, J., Oftedal,B. , Osborne,R., 
Berntsen, SB(2018). Symptom burden and self-management in persons 
with chronic obstructive pulmonary disease.  International Journal of 
COPD, 13, 365-373  

Birkeland, Langeland, E. A, Tuntland, H Jacobsen, F., Førland, O. 
(2018).Hverdagsrehabilitering spesialisert eller integrert? Nordisk 
Tidsskrift for Helseforskning, http://dx.doi.org/10.7557/14.4403 

Kinn, LG, Langeland E, Tanaka, K,Davidson, L (2018). «We are actually 
colleagues» - 
members. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40737-018-0110-8 

Tuntland H, Kjeken I, Langeland E, Folkestad B, Espehaug B, Førland O, 
Aaslund MK Predictors of outcomes following reablement in community-
dwelling older adults (2017). Clinical Interventions in Aging, 12, 1-9. 

Robinson, HS.,Coward, C., Bjorbækmo, WS, Langeland, E. (2017). Sense of 
Coherence, resistance resources and deficits among people on long term 
sick leave. Cogent medicine, Accepted  14.3 
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331205X.2017.1308082 

Birkeland, A, Førland, O., Tuntland, H Jacobsen, F., Langeland, E. (2017) 
Interdisciplinary collaboration in reablement  a qualitative study. Journal 
of Multidisciplinary Healthcare, 
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=32714

Despriee, Å.,Langeland, E. (2016).  The effect of sucrose as pain-relief 
during immunizationon 15 months old infants in the health care centre: A 
randomised controlled trial. Journal of Clinical Nursing. Journal of Clinical 
Nursing, 25, 372-380 doi:10.11 11/jocn.13057 

Wahl, AK, Osborne, RH., Langeland, E., Wentzel-Larsen, T., Mengshoel, 
AM., Ribu, L., Peersen, K., Elsworth, GR., Nolte, S. (2016). Making robust 



decisions about the impact of health education programs: psychometric 
evaluation of the Health Education Impact Questionnaire (heiQ) in diverse 
patient groups. Patient Education and Counseling.  99.(10) pp. 1733-1738  

Tuntland, H., Åslund, M., Langeland, E., Espehaug, B., Kjeken, I (2016) 
Psychometric Properties of the Canadian Occupational Performance 
Measure in Home-Dwelling Older Adults. Journal of Multidisciplinary 
Healthcare, 9, 411 423 

Wahl, AK, Langeland, E., Larsen, MH, Robinson, HS, Krogstad, AK (2016). 
Bedret kompetanse til å håndtere sykdomsutfordringene etter en 
klimabehandling hos personer med psoriasis. 
BestPractice Dermatology, nr.22 (November)  

Langeland E., Gjengedal, E., Vinje, HF (2016). Building salutogenic capacity: 
A year of experience from a salutogenic talk-therapy group. International 
Journal of Mental Health Promotion, 18 (5), 247-262.  DOI: 
10.1080/14623730.2016.1230070. Published online 22.9 

Halvorsen, MK., Langeland, E. Irgens, L., Haugland, S., Markestad, T., 
Sollesnes, R. (2015). Breastfeeding surveyed using routine data. Tidsskrift 
for Norsk Legeforening, 3, 135, 236-241. 

Højdahl, T., Magnus, J., Mdala,I., Hagen, R., Langeland, E. (2015).  
Emotional distress and sense of coherence in women completing a 
motivational program in five countries. A prospective study. International 
Journal of Prisoner Health, 11(3), 169-182. doi: 10.1108/IJPH-10-2014-
0037. 

Langeland, E., Tuntland, H., Førland, O., Aas, E., Folkestad, B., Jacobsen, 
F.F., Kjeken,I. (2015): Study protocol for a multicenter investigation of 
reablement in Norway. BMC Geriatrics, DOI: 10.1186/s12877-015-0108-y; 
doi: 10.1186/s12877-015-0115-z. 

Højdahl, T., Magnus, J., Langeland, E. (2014). «A bridge to change» - 
Experiences of participation in «VINN»- a motivational program for 
convicted women. A qualitative study. EuroVista: Probation and 
Community Justice, 3(2) s. 81-96 

Wahl, AK, Langeland, E., Larsen MH, Robinson, H, Osborne R, Krogstad,AL. 
(2014). Positive changes in self-management and disease severity 
following climate therapy in people with psoriasis. Acta Dermato 
Venereologica,  08/2014; DOI: 10.2340/00015555-1939 

Ericsson, E., Sollesnes, R., Langeland, E (2014). Kartlegging av helserelatert 
livskvalitet blant ungdom første året i videregående skole. Sykepleien 
forskning, 2, 152-159 

Skumsnes, R., Larun, L., Langeland, E. (2013). Effekt av forebyggende 
hjemmebesøk til eldre i forhold til egenopplevd helse og livskvalitet-en 
systematisk oversikt. Sykepleien Forskning, s.310-321. 



Langeland E., Robinson, H.R.,  Larsen, M.H., Moum, T.,Wahl, AK (2013). 
Mental health among people with psoriasis undergoing patient education 
in climate therapy. Scandinavian Journal of psychology, 54, 508 514. DOI: 
10.1111/sjop.12073  

Langeland, E., Robinson, H.S., Moum, T., Krogstad, A.L., Wahl, A. (2013). 
Promoting Sense of coherence: Salutogenesis among people with psoriasis 
undergoing patient education in climate therapy. BMC Psychology 1:11 
htpp://www.biomedcentral.com/2050-7283/1/11  

Wahl, AK, Robinson, HS, Langeland, E., Larsen, MH., Krogstad, A.L., Moum, 
T., (2013). Clinical characteristics associated with illness perceptions in 
psoriasis. Acta Derm Venereol, Sep 3. doi: 10.2340/00015555-1673.  

Wahl, AK, Moum, T., Robinson, HS, Langeland, E., Larsen, MH., Krogstad, 
A.L.(2013). Psoriasis patients´ knowledge about the disease and 
treatments. Dermatology Research and Practice, 
http://dx.doi.org/10.1155/2013/921737

International Book chapters: 

Vinje, H.F., Langeland, E., Bull, T.(2016). The Salutogenic Model of Health 
developments from 1979 to 1994. In Mittelmark, M.B.(red.): Handbook of 
salutogenesis: Past, present and future. Springer.  

Langeland, E., Vinje, H.F.(2016). The application of salutogenesis in mental 
health care settings. In Mittelmark, M.B. (red.): Handbook of 
salutogenesis: Past, present and future. Springer.  

Vinje, H.F., Ausland, L., Langeland, E. (2016). The application of 
salutogenesis in the training of health professionals. In Mittelmark, M.B. 
(red.): Handbook of salutogenesis: Past, present and future. Springer. 

Langeland, E (2014). Emotional wellbeing. In: Michalos AC (Ed.). 
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, 
Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 1874-1876.  

Langeland, E (2014). Sense of Coherence. In: Michalos AC (Ed.). 
Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, 
Dordrecht, Netherlands: Springer, pp 5831-5833. 

Langeland E. Vinje, H.F.(2013). The Significance of Salutogenesis and Well-
Being in Mental Health Promotion: From Theory to Practice. In Keyes C.: 
Mental Well-Being. International Contributions to the Study of Positive 
Mental Health,  pp 299-329. Dordrectht: Springer. 

Reports and book chapters in Norwegian: 

Langeland, E (2018). Salutogenese som forståelsesramme i sykepleie. I: 
Gammersvik, Å og Larsen. T (Red). Helsefremmende arbeid for sykepleiere 
i teori og praksis." Fagbokforlaget. S.157-178 



Langeland, E (2017). Salutogenese og tilhørighet (SOC) I Tellnes, G.: Natur 
og kultur som folkehelse.  Helsefremmende samhandling, forebygging og 
rehabilitering. Fagbokforlaget. 

Langeland, E., Førland, O., Aas, E., Birkeland, A., Folkestad, B., Kjeken, I., 
Jacobsen, F., Tuntland, H. (2016). Modeller for hverdagsrehabilitering  en 
følgeevaluering i norske kommuner. 

Langeland, E.(2014). Salutogenese og psykiske helseproblemer  En 
kunnskapsoppsummering.  Oppdrag fra Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid (NAPHA). 
http://www.psykiskhelsearbeid.no/content/7288/NY-RAPPORT-
Salutogenese-og-psykiske-helseproblemer--kunnskapsoppsummering-fra-
NAPHA (Finansiert med kr. 250.000) 

Langeland E., Vårdal, J. (2014). Betydningen av kunnskapen om 
salutogenese for psykisk helsearbeid. I: Almvik, A. Borge, L. (red.) Å sette 
farger på livet. Helthetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. S. 
45-71 

Langeland, E., Skogvang, BO. (2014). En salutogen tilnærming til personer 
med depresjon belyst spesielt med bruk av motstandsressursene fysisk 
aktivitet og friluftsliv.  I: Haugan, G. og Rannestad, T. Helsefremmende 
arbeid i kommunehelsetjenesten. Cappelen Akademiske forlag, s. 135-147 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

2018 pp: Member of  ReAble. Internationalt network about reablement. 
The consortium partners in this project consist of Professor Kjersti Vik, 
NTNU, Norway, kjersti.vik@ntnu.no; Professor Lena Borell, Karolinska, 
Sweden, Lena.Borell@ki.se;  and Professor Tine Rostgaard, VIVE, 
Denmark, tiro@vive.dk. The network is financed by The Joint Committee 
for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-
HS) 

2016-pp: Established and Leader of the Research group Rehabilitation and 
Health Promotion, Faculty of health and Social sciences, Western Norway 
University of Applied Sciences. 

Member of the group that develop application for a PhD in health, 
function and participation at Western Norway University of Applied 
Sciences. Planned submission, autumn, 2017. Leader of in depth course in 
health promotion and coping. 

2016-pp: Member of the Research group Mental Health, Faculty of health 
and Social sciences, Western Norway University of Applied Sciences 

2008-2013: Established and Leader of the Research group Mental Health 
at Sogn and Fjordane University College. 

2008-2013: Course Coordinator postgraduate education Mental Health 
Work (60 credits), at Sogn and Fjordane University College. 



2008-2013: Course Coordinator postgraduate education Active Care, (15 
credits), at Sogn and Fjordane University College. 

2008-2013: Course Coordinator mental health work in bachelor in nursing, 
at Sogn and Fjordane University College. 

2008-2013: Board member.  Research and Development Board at Sogn 
and Fjordane University College, Faculty of health sciences. 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Pedagogy (60 ECT)
Pedagogic Seminar (30 ECT) 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Catherine Anne Nicole Lorentzen

AKADEMISK TITTEL PhD

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

2007 PhD: Department of Coaching and Psychology, Norwegian School of 

mediators of stages of change in physical activity. Cross-sectional and 

2001 Master: Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport 
Sciences, Norway. - og 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner:

Helgesen MK, Hofstad H, Risan LC, Stang I, Eide Rønningen G, Lorentzen C. 
Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og 
fylkeskommuner. NIBR-rapport 2014:3.  

Syse J, Lorentzen C. Aktiv i Friluft. Samarbeid og samhandling mellom 
frivillige organisasjoner og aktører med ansvar for folkehelsetiltak. 
Høgskolen i Vestfold, 2013.

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS
2016-2018 1 PhD student, Univeristy College of Volda, Norway 
2007-2018 17 Master students, Faculty of Health and Social Sciences, 
University College of Southeast Norway (previously Buskerud & Vestfold 
University College/Vestfold University College), Norway 

TEACHING ACTIVITIES   
2007-2018 Teaching position at University College of Southeast 
Norway (previously Buskerud & Vestfold University College/Vestfold 
University College), Norway 

2005-2018 Lecturer and external examiner for Oslo University 
College, Telemark University College, Sogn and Fjordane University 
College. Speaker/lecturer in various organizations/groups. 

ONGOING RESEARCH PROJECTS 
Nearby outdoor recreation among immigrant women  use, preferences, 
motives, and barriers. Qualitative methodological approach. 
Nearby environments and public health. Evaluation of different 
participatory methods used in the process of designing health promoting 
nearby environments. Commissioned by the Norwegian Directorate of 
Health. Qualitative methodological approach.  

COMMISSIONS OF TRUST  
2008-2014  Reviewer for Scandinavian Journal of Public Health and 
European Journal of Sport Science 



2017-2018 Member of the Public health network in Vestfold County, 
Norway 

Member of the Collaboration board on public health matters in Vestfold 
County, Norway 

Member of the Advisory board for municipalities in Vestfold County that 
are members of the Programme for public health in Norwegian 
municipalities 

Presentasjoner: 

Lorentzen C, Syse J, Bjørnstad E. How to increase chance of success in 
collaboration between municipalities and voluntary sector in promoting 
outdoor physical activity as part of public health work. Oral presentation, 
7th Nordic Health Promotion Research Conference, Vestfold University 
College, June 17th-19th 2013. 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

Canvas, Flipped Classroom



NAVN Grete Eide Rønningen

AKADEMISK TITTEL Cand. Polit.

STILLING Førstelektor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

V 81 Cand. polit, UiO
V 81 Sosialpedagogikk hovedfag, UiO 
V 77 Psykologi grunnfag, UiB 
H 76 Sosiologi mellomfag, UiB 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Grete Eide Rønningen og Steffen Torp (2017): Implementering av 
helsefremmende skoleprogram. Hva skal til for å lykkes? Sosialmedicinsk 
Tidsskrift. Vol 94. Nr 5 

Grete Eide Rønningen og Marit Helgesen (2017): Public health in the 
communities. Work at the local level. Presented at the European Public 
Health Conference. Stockholm. 

rd Nordic Health 
promotion Conference, Tampere, Finland 

Marit K. Helgesen, Hege Hofstad, Lars Christian Risan, Ingun Stang, Grete 
Eide Rønningen, Catherine Lorentzen (2014): Folkehelse og forebygging. 
Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner. NIBR - 
Rapport(59) 

Andersen, Marit and Grete Ede Rønningen (2013): A Health promoting 
learning environment; The students voice. Presented at the 7th Nordic 
Health promotion Research Conference, Tønsberg, June 2013.

Rønningen, Grete Eide (2013):  Implementation of Health Promoting 
School Programs; What Are the Success Factors? A Case  study.  Presented 
at the 7th Nordic Health promotion Research Conference, Tønsberg, June 
2013 

Rønningen, Grete Eide (2013): Lokal implementering av helsefremmende 
skoleprogrammer. Presentasjon på Folkehelsekonferansen 2013. 
Folkehelseforeningen, Oslo Oktober 2013 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

Modulansvarlig Master i helsefremmende arbeid siden 2005
Leder av førstelektorkommisjon for Høgskolen i Oslo og Akershus, april 
mai 2015 
Reviewer i Scandinavian Journal of Public Health  
Eksternt medlem i kommisjon for vurdering av søkere til stilling som 
førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, (HEMIL  senteret) 
Deltager i kvalifikasjonsprosjektet KLOK ved HHV og HSN  
Medansvarlig for studietilbud i Videreutdanning i tannpleie og 
helsefremmende arbeid (2016-2018) 



Medansvarlig for prosjektet «Folkehelse og forebygging», et oppdrag i 
samarbeid mellom NIBR og Institutt for helsefremmende arbeid, for KS 
(2014) 
Medansvarlig og fagansvarlig for oppdragsstudiet Helse og omsorg i plan 
(2012- 2014) 
Medansvarlig for utforming og gjennomføring for studiet 
Bedriftshelsearbeid 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

V 01 Høgskolepedagogikk, HVE/UiO

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Ingun Stang

AKADEMISK TITTEL Ph.D.

STILLING Førsteamaunuensis

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

2009 Philosophiae Doctor (Ph.D.), Psykologisk Fakultet, Universitetet i
Bergen  

1995 Embetseksamen i Sykepleievitenskap (CNS), Institutt for 
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo  

1987 Studium i Administrasjon og Ledelse, samarbeidsprosjekt 
Høgskolene i Vestfold

1983 Vestfold Sykepleierhøgskole, (RN) Tønsberg

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Forskning:

2017-2019: Ungdommenes stemme. Ungdomsmedvirkning for bedre 
folkehelse. Samarbeidsprosjekt med Vestfold fylkeskommune. Kvalitativ 
studie. 

2016-2018: Nærmiljøprosjektet - nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer 
folkehelse. Følge-med-rolle og evalueringsforskning. Prosjekt initiert av 
Helsedirektoratet i samarbeid med Buskerud og Vestfold fylkeskommuner 
og utvalgte kommuner i de to fylkene. Kvalitativ forskning hvor 
innbyggermedvirkning står sentralt.  

2012-2018: SODEMIFA. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i videregående 
skole for å redusere sosiale helseforskjeller. Kvalitativ studie relatert til 
elevers erfaringer med empowerment prosesser. 

2013-2014: Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i 
kommuner og fylkeskommuner. 2014 Evalueringsforskning. Oppdrag for 
KS i samarbeid med NIBR. 

Utviklingsarbeid: 

2014-2016: Prosjektleder og faglig ansvarlig for utvikling og etablering av 
studieprogrammet Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende 
arbeid (120 stp). 

Publikasjoner og presentasjoner: 

2017: Fosse E, Torp S, Stang I. Promoting health across the lifespan  a 
systems approach. In McCormack (Ed). Person-centred healthcare 
research -centred research 
handbook. 



2016: Stang I.: Expectations and experiences with empowerment 
processes among pupils in Norwegian high schools. Presented at the 8th 
Nordic health Promotion Research Conference, Jyväskylä

2014: Helgesen, M., Hofstad, H., Risan, L.C., Stang, I., Rønningen, G.E., 
Lorentzen, C., Goth, U.G. Folkehelse og forebygging. Målgrupper og 
strategier i kommuner og fylkeskommuner. (Health Promotion and Public 
Health. Target groups and strategies in municipalities and county 
municipalities.) NIBR-Rapport 2014:3 Norwegian Institute for Urban and 
Rural research 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

2010-2016: Instituttleder, Institutt for helsefremmende arbeid, HBV
2010-2015: Studieprogramkoordinator for Master i helsefremmende 
arbeid, Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Videreutdanning i 
psykososialt arbeid med barn og unge, Videreutdanning Helse og omsorg i 
plan og Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. 
2012-2013: Arbeidsgruppe initiert og ledet av prorektor for forskning, 
etablering av felles forskningsreglement og struktur HiBu, HiVe og HiØ
Undervisning og veiledning: 
Undervisning på studieprogrammene nevnt over m.fl.
Veiledning masterstudenter 

Reviewer: 
Artikkel Uniped 2014 
Artikkel Scand J of Public health 2013 

Medlem i nettverk: 
Folkehelsenettverket i Vestfold 
Nasjonalt nettverk for helsefremmende forskning og utdanning 
Nordic Health Promotion Research Network 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

UH-pedagogikk og didaktikk (30stp) fra Embetseksamen i 
Sykepleievitenskap (CNS), Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i 
Oslo, 1995 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

Digitale læringsportaler



NAVN Jonn Syse

AKADEMISK TITTEL Cand. sociol.

STILLING Høyskolelektor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

1991 Bedriftsøkonom (20VT), Bedriftsøkonomisk institutt, Sandefjord
1978 Embetseksamen i sosiologi, Universitetet i Oslo 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner:

Nordsteien, A, Horntvedt, ME, Syse, J (2017) Use of research in 
undergraduate nursing students' theses: A mixed methods study. Nurse 
Education Today, 56 (2017) 23-28. 

Torp, S, Syse, J (2017) Er selvstendig næringdrivende en oversett gruppe i 
arbeidsrettet rehabilitering etter kreft? Mars 2017. Best practice Onkologi 
og hematologi. 

Torp, S, Syse, J, Paraponaris, A og Gudbergsson, S (2016) Return to work 
among self-employed cancer survivors. J Cancer Surviv. Published online 
12.11.16. DOI 10.1007/s11764-016-0578-8 

Nafstad, I T, Midje, H H, Torp, S og Syse, J (2015) Arbeidsmiljøets 
betydning for jobbengasjement og helse blant mellomledere i kommunal 
sektor. Magma. 2/2015. Fagartikkel 

Midje, H H, Nafstad, I T, Syse, J and Torp, S (2014) Workaholism and 
Mental Health Problems Among Municipal Middle Managers in Norway. 
Journal of Occupational and Environmental Medicine. Volume 56, number 
10, DOI: 10.1097/JOM.0000000000000223 

Andvig E, Syse J og Severinsson E (2014) Interprofessional collaboration in 
the mental health service in Norway. Nursing Research & Practice. 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/849375. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

2013- Studiekoordinator videreutdanninger ved institutt for/ faggruppe 
helsefremmende arbeid 
2012- Emneansvarlig masteroppgavemodulen, master i helsefremmende 
arbeid 
2017- Emneansvarlig fordypning i helsefremmende arbeidsplasser 
2012- Tillitsvalgt Forskerforbundet 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

1998 Veilednings- og høgskolepedagogikk (5VT), Høgskolen i Østfold

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 



kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 



NAVN Steffen Torp

AKADEMISK TITTEL Dr. Philos.

STILLING Professor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 
studiepoeng 

Fysioterapeut
Cand. polit. Psykologi hovedfag, Universitetet i Trondheim 
Dr. philos. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist

Vitenskapelige artikler

Torp S, Paraponaris A, Hoof EV, Lindbohm ML, Tamminga SJ, Alleaume C, 
Gavin AT, Campenhout NV, de Boer AGEM , Sharp L. Work-related 
outcomes in self-employed cancer survivors: a European multi-country 
study. Journal of Occupational Rehabilitation. (Submitted-re)  

de Rijk A, Amir Z, Cohen M FurlanT, Godderis L, Knezevic B, Miglioretti M, 
Munir F, Popa A, Sedlakova M, Torp S, Yagil D, Tamminga S, de Boer A. Unity 

needs for support across nine countries. Journal of Cancer Survivorship.  
(Submitted) 

Hagen S, Øvergård KI, Helgesen M, Fosse E, Torp S. Health Promotion at 
local level in Norway: The use of Public Health Coordinators and Health 
Overviews to promote fair distribution among social groups. International 
Journal of Health Policy and Management, 2018.  
Doi:10.15171/ijhpm.2018.22 (Ahead of print)  

Brusletto B, Torp S, Ihlebæk C, Vinje HF. The process from diagnosed cancer 
to sustainable work: An unexpected journey. European Journal of Oncology 
Nursing 2018; 34: 21-27 (Ahead of print).  

Torp, S, Lysfjord, L, Midje HH. Workaholism and work-family conflict among 
university academics. Higher Education 2018. Doi: 10.1007/s10734-018-
0247-0. (Ahead of print) 

Torp S. Multikulturalismen lever! Tønsberg: Høgskolen i Sørøst-Norge. 
Available at https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/multikulturalismen-
lever-article213932-7457.html   

Kokko S, Liveng A, Torp S.  20 years of health promotion research in the 
Nordic countries: health, wellbeing and physical activity.  Scandinavian 
Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 3-6. Available at 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494817751041  

Fosse, E., Helgesen, M.K., Hagen, S., & Torp, S. Addressing the social 
determinants of health at the local level:  Possibilities and limitations. 
Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 47 52. Available 
at http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494817743896  



Kokko S, Liveng A, Torp S.  20 years of health promotion research in the 
Nordic countries: health, wellbeing and physical activity.  Scandinavian 
Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 3-6. 

Fosse, E., Helgesen, M.K., Hagen, S., & Torp, S. Addressing the social 
determinants of health at the local level:  Possibilities and limitations. 
Scandinavian Journal of Public Health, 2018; 46(Suppl 20): 47 52 

Rønningen GE & Torp, S. Implementering av helsefremmende 
skoleprogram; Hva skal til for å lykkes? Socialmedisinsk Tidskrift. 
2017;94(5):572. 

Sharp, L. Torp, S., Hofen EV, DeBoer, A. Cancer and its impact on work 
among the self-employed: a need to bridge the knowledge gap. European 
Journal of Cancer Care 2017 Doi: 10.1111/ecc.12746 

Virgolino A, João Heitor M, Carreiras J, Lopes E, Øverland S, Torp S, 
Guðmundsdóttir D, Santos O. Facing unemployment: study protocol for the 
development and evaluation of a community-based intervention for mental 
wellbeing promotion. BMC Psychiatry 2017;17:261. Doi: 10.1186/s12888-
017-1416-x 

Eriksson A, Orvik A., Strandmark M., Nordsteien A., Torp S. Management 
and leadership approaches to health promotion and sustainable 
workplaces: A scoping review. Societies 2017, 7, 14. 
Doi:10.3390/soc7020014. 

Aanesen F, Meland E, Torp S. Subjective health complaints in adolescence: 
the role of self-esteem, stress from schoolwork and body dissatisfaction. 
Scandinavian Journal of Public Health 2017. Doi: 
10.1177/1403494817690940.  

Aas, MIH, Sonesson O, Torp S. A qualitative study of clinicians experience 
with rating of the Global Assessment of Functioning (GAF) scale. Community 
Mental Health Journal 2016 Doi: 10.1007/s10597-016-0067-6  

Torp S, Syse J, Gudbergsson S. Paraponaris A, Return to work among self-
employed cancer survivors. Journal of Cancer Survivorship  2017;11(2):201-
202. Doi:10.1007/s11764-016-0578-8 

Hagen, S, Torp S, Helgesen M, Fosse E. Promoting health by addressing 
living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion 
International. 2016. Doi: 10.1093/heapro/daw052 

Torp S, Vinje HF, Haaheim-Simonsen H. Work, well-being, and presence 
among researchers. International Journal of Mental Health Promotion 2016. 
Doi: 10.1080/14623730.2016.1207552 

-
sect
municipalities. Scandinavian Journal of Public Health 2015; 43: 597-605. Doi: 
10.1177/1403494815585614. 



Nafstad I, Midje H, Torp S, Syse J. Arbeidsmiljøets betydning for 
jobbengasjement og helse blant mellomledere i kommunal sektor. Magma 
2015; 18(2): 23-33.  

Torp S, Kokko S, Ringsberg KC. Promoting health in everyday settings: 
opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health 2014; 
42(Suppl 15): 3 6. 

Torp S & Vinje HF. Is workplace health promotion in the Nordic countries 
really on the right track? Scandinavian Journal of Public Health, 2014; 
42(Suppl 15): 74-81. 

Midje HH, Nafstad IT, Syse J, Torp S. Workaholism and mental health 
problems among municipal managers in Norway. Journal of Occupational 
and Environmental Medicine, 2014;56(10):1042-51. Doi: 
10.1097/JOM.0000000000000223 

Torp S. Hva er helsefremmende arbeidsplasser, og hvordan skapes det? 
Socialmedicinsk Tidskrift 2013;90(6):768-779. 

Fjeldbraathen B & Torp S. God ledelse og fagutvikling fremmer arbeidsevne. 
Fysioterapeuten 2013;8:16-21. 

Torp S, Grimsmo A. Hagen S, Duran AD, Gudbergsson S. Work engagement: 
a practical measure for workplace health promotion? Health Promotion 
International, 2013; 28(3): 387-396. Doi: 10.1093/heapro/das022. 

Torp S, Thoresen L, Grønningsæter A, Grov EK, Tvetene K. Financial and 
social effects on children and adolescents when a parent is diagnosed with 
cancer. Child and Adolescent Social Work Journal, 2013; 30:293 310. Doi: 
10.1007/s10560-012-0290-0. 

Torp S, Nielsen R, Fosså S, Gudbergsson S, Dahl A. Change in employment 
status of five-year cancer survivors. European Journal of Public Health, 
2013;23(1):116-22. Doi: 10.1093/eurpub/ckr192. 

Torp S, Bing-Jonsson PC, Hanson E. Experiences with using information and 
communication technology to build a multi-municipal network for informal 
carers. Informatics for Health and Social Care, 2013;38(3):265 279. Doi: 
10.3209/17538157.2012.735733. 

Bokkapitler 

Fosse E, Torp S, Stang I. Promoting health across the lifespan  a systems 
approach. In McCormack B., van Dulmen S., Eide H., Skovdahl K., Eide T. 
(Eds). Person-centred healthcare research. 2017. London: Wiley-Blackwell. 

Jenny GJ, Bauer GF, Vinje HF, Vogt K, Torp S. (2016). The application of 
salutogenesis to work. In Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G., 
Pelikan J.M., Lindström B., Espnes GA (Eds.). The handbook of salutogenesis. 
2016. Berlin: Springer. (pp 197  210) 



Øvrig relevant 
kompetanse/erfari
ng 
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring 
fra praksisfeltet 
dersom relevant) 

Veiledning av 2 PhD- og ca 20 masterstudenter.

Presentasjoner 

Torp S, Nygaard B, Withbro T, Brusletto B. The Labour and Welfare 
-employed cancer survivors in 

Norway. Nordic Conference in Work and Rehabilitation, Oslo, 2018 

Torp S, Paraponaris A, Hoof EV, Lindbohm ML, Tamminga SJ, Alleaume C, 
Gavin AT, Campenhout NV, de Boer AGEM, Sharp L. Return to work among 
self-employed cancer survivors: a European comparative study. Int. 
Commission on Occupational Health (ICOH) 2018, Dublin. Occupational and 
Environmental Medicine Apr 2018, 75 (Suppl 2) A525-A526; DOI: 
10.1136/oemed-2018-ICOHabstracts.1488. Available at 
http://oem.bmj.com/content/75/Suppl_2/A525.3  

Aanesen F, Meland F, Torp S. Kan selvfølelse, kroppsmisnøye og skolestress 
forklare kjønnsforskjeller i psykosomatiske helseplager hos ungdom? 
Fysioterapikongressen, Lillestrøm, 2018. 

Torp S & Syse J. Selvstendig næringsdrivende mister inntekt etter kreft. 
Norwegian Journal of Cancer Nursing 2018; (01): 45-47. Available at 
https://static.sykepleien.no/sites/default/files/kreftsykepleie_01_18.pdf#Pa
ge=47  

Holter T, Torp S, Martinsen S. Evaluation of radiation knowledge among 
university employees. European Radiology Conference, Vienna 2018.  

-

municipalities. 10th European Public Health Conference, Stockholm.  
European Journal of Public Health 2017; 27 (suppl. 3);36.   

Torp S, Lysfjord L, Midje HH. Does the work environment force academics 
into workaholism and work-family conflict? 10th European Public Health 
Conference, Stockholm.  European Journal of Public Health 2017; 27 (suppl. 
3);36.   

Brusletto B , Torp S, Ihlebæk C, Vinje HF. The process from diagnosed cancer 
to sustainable work: An unexpected journey. 10th European Public Health 
Conference, Stockholm.  European Journal of Public Health 2017; 27 (suppl. 
3);36:259 

Previtali F, Miglioretti M., Torp S. Searching for the balance: health needs 
and well-being at work in Italy and Norway. EAWOP meeting, Fostering 
healthy organizations: A cross-cultural perspective. Florence 2017 

Torp S, Withbro T, Nygaard B. Om selvstendig næringsdrivende og retur til 
arbeid etter kreft. INKO-konferansen/RTW-seminar, Gardermoen, Oct. 
2017.https://arbeidoghelse.no/wp-content/uploads/2017/09/6-
Selvstendig-n%C3%A6ringsdrivende-og-kreft_ORIGINAL.pdf  



Torp S & Syse J. Self-employed cancer survivors struggle with returning to 
work. European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium, 
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Torp S, Vinje HF, Haaheim-Simonsen H, Work and well-being among 
researchers in the institute sector. 8th Nordic health Promotion Research 
Conference, Jyvaskala, 2016 

Fosse E, Haglund B, Liveng A, Kokko S, Ringsberg KC. Tillgren P, Torp S. 
Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN)- developing theory 
and research in a Nordic perspective. 8th Nordic health Promotion Research 
Conference, Jyvaskala, 2016 

Sharp L, Popa A, Zadnik V, Horsboel T, Rottenberg Y, Bardi E,  Bultmann U, 
Torp S, de Boer A.  Long-term workforce participation after treatment for 
cancer: a systematic review. The International Psycho-Oncology Society 
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ckv171.098. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv171.098 

Torp S & Syse J. Self-employed cancer survivors struggle with returning to 
work. European Journal of Public Health 2015; 25 (suppl. 3): ckv176.202. 
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of Psychiatry, München 2014. European Psychiatry 2014; 29 (supplement): 
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familier: Økonomiske og sosiale konsekvenser for barna. 
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2017;7(Oct):50-51. At https://bestprac.no/er-selvstendig-naeringsdrivende-
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utdannings-faglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 
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Kurs i fagformidling på engelsk, Universitetet i Bergen 
Kurs i fagformidling, Norges Fysioterapeutforbund 
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digital kompetanse 
og kurs/kunnskap 
om nettpedagogikk 



NAVN Torill Helene Tveito

AKADEMISK TITTEL PhD, cand. odont., cand. san., MSc

STILLING Professor

UTDANNING
Kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

2007 PhD, University of Bergen.
Thesis: Sick Leave and Subjective Health Complaints 

2003 MSc in epidemiology, the Erasmus University in Rotterdam. 

2001 Bachelor degree in work and organisational psychology, University of 
Bergen. 

2000 Cand. san., University of Bergen. 
Master thesis: Controlled interventions at the workplace aiming to 
prevent low back pain: Are they effective? A systematic literature review. 

1982 Cand. odont., Faculty of dentistry, University of Bergen. 

Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
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Johnsen TL, Eriksen HR, Baste V, Indahl A, Odéen M, Tveito TH. Effect of 
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Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 
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didaktik osv. 

I have supervised one PhD student who successfully defended his thesis in 
2013. Currently I supervise 2 PhD students at different stages of their PhD 
projects. I also supervise and have supervised several master students for 
their master theses. 
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sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo 

1982  1986 Offentlig godkjent sykepleier (RN), Ullevål 
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Forskning og 
utviklingsarbeid 
De siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
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being among researchers in the institute sector. Book of abstract. The 8th 
Nordic Health Promotion Research Conference 2016, Jyväskylä, Finland, 
20th-22nd of June 2016.   
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Mjøsund, N. H., Vinje, H. F., Eriksson, M., Haaland, M., Liang, S., Norheim, 
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NWLC2014 & FALF Lay-out Tommy Isidorsson. ISBN 978-91-981195-5-8. 
URI http://hdl.handle.net/2077/35379 http://nwlc2014.com/wp-
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the Work Lives and Coping strategies of Ugandan Nurses. Journal of 
Religion and Health. Vol 52, 2. Springer ISSN 0022-4197. DOI 
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3-319-04599-3 ISBN 978-3-319-04600-6 (eBook)  
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Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

2013 to date

Promotion and for external students 

2016  to date  Hovedveileder for Torill Eide Being young with a 
somatically ill parent: Exploring experiences of mental health, its 
promotion and protection, Financed by The Norwegian Ministry of 
Education and Research. Principal investigator, PhD student Torill Eide, co-
investigators, Nina Helen Mjøsund (Phd), Associate professor Anne Faugli, 
Department of Mental Health and Development, Vestre Viken Health 
Trust 

2015  to date Hovedveileder for Birgit Brusletto Work and cancer in a 
long term perspective. Financed by The Norwegian Ministry of Education 
and Research. Principal investigator, PhD student Birgit Brusletto, Faculty 
of Health Science, Buskerud and Vestfold University College, Norway, co-
investigator professor Steffen Torp, Buskerud and Vestfold University 
College, Norway  

2011  2017 Medveileder for Nina Helen Mjøsund, Positive mental 
health  from what to how. Financed by The Extra Foundation via The 
Norwegian Council for Mental Health. Phd-program at Norwegian 
University of Science and Technology (NTNU), Norway. In team with 
Professor Geir Arild Espenes, NTNU and Associate Professor Monica 



Eriksson, University College West. Mjøsund successfully presented and 
defended her thesis the 26th of June 2017.  

January 2017 - to date: Member of the International Union for Health 
IUHPE) Global Working Group for 

Salutogenesis (GWG-SAL).  

April 2015:         Scientific consultant on translation of Lindström, B. & 

Engasjert av Ellen Aspelund, Redaktør sosial- og helsefag. Gyldendal 
Akademisk 

March 2015:       Erasmus+ Mobility Program 02.03.2015  06.03.2015, 
invited by Monica Eriksson PD, Docent/PhD, Associate Professor Head  
Center on Salutogenesis, Department of Nursing, Health and Culture, 
University West, Trollhättan, Sweden. Scholarship granted by Department 
of Internationalization, Buskerud and Vestfold University College, Norway.  

2015 Member of commission, expert assessment of applicants for 
temporary position as Associate Professor / Senior Lecturer in Nursing at 
Faculty of Health and Social Care, Telemark University College 

2014 Member of commission and opponent for PhD-candidate Lisbeth 
areas among 

men and women in vocational rehabilitation: A participation and gender 

Thesis for the degree of Philosophia Doctor, Norwegian University of 
Science and Technology, Department of Social Work and Health Science. 

Presentasjoner: 

Torp, S., Vinje, H. F., Haaheim-Simonsen, H. C. Work and well-being among 
researchers in the institute sector. Abstract and poster at: the 8th Nordic 
Health Promotion Research Conference 2016, Jyväskylä, Finland on the 
20-22 June 2016.  

Vinje, H. F., Ausland, L. H., Langeland, E. The application of salutogenesis 
in the training of health professionals. Abstract and talk at: the 8th Nordic 
Health Promotion Research Conference 2016, Jyväskylä, Finland on the 
20-22 June 2016.  

Mjøsund, N.H., Vinje, H.F., Eriksson, M., Espenes, G.A. Perceived mental 
health  a basis for assessing comprehensive health needs. Abstract and 
talk at: http://www.hphconferences.org/oslo2015/scope-purpose/scope-
purpose.html 

Mjøsund, N.H., Vinje, H.F., Eriksson, M., Espenes, G.A. Mental health 
promotion in a hospital setting - 
the conference: Health Promotion Research - An International Forum 

- 27th August 2014. 



Vinje, H.F. & Ausland, L. H. Building salutogenic capacity: Strategy for 
retaining older health care workers in Norway. Abstract and talk at The 
Nordic Working Life Conference 2014 Gøteborg, Sweden, 11-13 June 

Torp S, Haaheim-Simonsen H, Vinje H.F. What work factors are important 
-being and presence at work? Abstract and poster at 

The European Academy of Occupational Health Psychology, 14-16 April 
2014, London, England. 

Mjøsund, N. H., Eriksson, M., Espenes, G. A. & Vinje H. F. Brukererfaringer 
inkludert i forskningsprosessen: Erfaringer fra ph.d.- studien: God psykisk 
helse - fra hva til hvordan. Abstract for oral presentation at The Research 

rusmiddelforskning: Sammen om fremtidens forskning! (Mental Health 
and Drug Abuse: Together for future research!). 3-5 February 2014, 
Trondheim, Norway 

Mjøsund, N. H., Eriksson, M., Espenes, G. A. & Vinje H. F. God psykisk helse 
 fra hva til hvordan. Abstract for oral presentation at The Research 

rusmiddelforskning: Sammen om fremtidens forskning! (Mental Health 
and Drug Abuse: Together for future research!). 3-5 February 2014, 
Trondheim, Norway 

Vinje, H.F. Salutogenic capacity building: A study of senior staff well-being 
in community health care. Abstract and talk at the Pre-conference on 
Salutogenesis: The Four Seasons of Life in a Salutogenic Perspective, at the 
7th Nordic Health Promotion Research Conference at Vestfold University 
College, Norway, 17-19 June 2013.  

Lindström, B., Vinje, H.F., et al. Unravelling the Mystery of Health, Part 2. 
Workshop. at the 7th Nordic Health Promotion Research Conference at 
Vestfold University College, Norway, Norway, 17-19 June 2013. 

Vinje, H.F., Ausland, L.H. Promoting Presence: A study of senior staff 
presence and well-being in community health-care. Abstract and talk at 
the 7th Nordic Health Promotion Research Conference at Vestfold 
University College, Norway, 17-19 June 2013. 

Mjøsund, N.H; Vinje, H.F; Eriksson, M.; Espnes, G.A. Positive mental health 
- from what to how: a health promotion study in psychiatric care. Abstract 
for oral presentation at the 21st International Conference on Health 
Promoting Hospitals and Health Services, Gothenburg, Sweden, 22-24 
May, 2013  

The Application of Salutogenesis to Work and Salutogenic presence and a 
health promoting work life February 7th. Four hours lecture at the 
international master programme in Health Promotion at the Hemil 
University in Bergen, Norway. HEFR342: Resources to health and well-
being. Invited by Associate Professor Ellen Haug. 



Salutogenesis from theory to practice May 9th. Six hours teaching for 
international bachelor students in nursing and midwifery, invited by 
Nordplus Higher Education Programme, Britt Øvrebø Haugland Assistant 
professor / International Coordinator, VID Spesialized University 
Location Haraldsplass at Haraldsplass Deaconess University College.  
Together with associate professor Eva Langeland University College of 
Bergen.  

Presence at work - nothing more than the opposite of absence? 7th of 

Municipality of Fredrikstad, Norway. (Rådmannens HMS-dag for alle HMS-
grupper i Fredrikstad kommune). Together with Associate Professor Liv H. 
Ausland. Invitert av Sigrid Engen, Konst. Leder for HMS-avdelingen- 
bedriftshelsetjenesten 

teaching for bachelor students in Health Promotion, Center on 
Salutogenesis, Department of Nursing, Health and Culture, University 
West, Trollhättan, Sweden.

Qualitative Methods: Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 2 
, Department of 

Nursing, Health and Culture, University West, Trollhättan, Sweden. 

Organizational Developments in Department of Health Promotion. Two 

Nursing, Health and Culture, University West, Trollhättan, Sweden.

employees in Drammen Municipal Health Care Services. 2nd September 
2014. Invited by Heidi Kleven, Manager Preventive healthcare for the 
elderly.  

Self-tuning: Building salutogenic capacity and promoting work-related 
well-
psychology, Faculty of Psychology, University of Bergen. Invited by 
Associate Professor Torill Bull, Hemil, University of Bergen, 8th April 2014.

Associate Professor Ingebjørg Brekke Flo, The workshop addressed a 
Network of supervisors in Vestfold. 24th April 2013.  

Zest for work, job engagement and presence. 
manager and clinical psychologist Geir Pettersen, Vestfold Psychological 
Association, 21st March 2013. 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 



Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

Canvas, Leganto



NAVN Moses Deyegbe Kuvoame

AKADEMISK TITTEL Førsteamanuensis

STILLING Førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, institutt for 
helse- sosial- og velferdsfag. 100% Midlertidig stilling i undervisning, 
veiledning og sensurarbeid i Bachelor i barnevern og Master i flerkulturell 
forebyggingsarbeid blant barn og unge. Underviser også på 
videreutdanningen Barnevern i minoritetsperspektiv. 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

PhD i kriminologi: Det juridiske fakultet, institutt for kriminologi og 
rettssosiologi.  
Tittel på doktoravhandling: In Search of Care: how marginalised and 
street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective 
injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state. 

Embetseksamen i sosiologi: Universitetet i Oslo - Instittutt for sosiologi, 
Tittel på hovedoppgaven: The resilient prison and criminal justice: 
unraveling the unjust disciplinary link. 

Bachelor i sosiologi med statsvitenskap: University of Ghana, Department 
of Sociology. 
Tittel på bacheloroppgaven: Social Control in the Gbi-Traditional Area. 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner: 
2015: «Uteseksjonens oppsøkende arbeid i Oslo sentrum», Rus & 
Samfunn, nr 6, 2015 
2015: In Search of care. Doktoravhandling, Institutt for kriminologi og 
rettsosiologi, UiO 



Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Høgskolen i Sørøst Norge Fag: Bachelor i barnevern og Master i 
flerkulturell forebyggende arbeid blan barn og unge; Barnevern i 
minoritetsperspektiv  

Universitetet Tromsø, Campus Harstad Fag: Videreutdanning/etterutd
anning i migrasjonsfaglig kompetanse Undervisning i migrasjon og 
integrering; Norges flyktnings- og integreringspolitikk.  

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet (Institutt for kriminologi of 
rettssosiologi) Fag: Kriminologi Undervisningsplikt knyttet til 
doktorgradsstipendiat stilling:, forelesning, undervisning i seminar 
grupper, og sensurarbeid. Hovedsakelig bachelor nivå. Emner: 
sosialkontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier. Emnet beskriver og 
analyserer hvordan mennesker som jevnlig er i kontakt med samfunnets 
kontroll- og hjelpeapparat opplever møtet, og hvilke virkninger ulike 
former for kontroll har på den enkelte og på samfunnet. Analyser av 
politiets og fengslets virkninger står sentralt.

Pågående Prosjekt: Fra marginalitet til deltagelse Omfang / 
arbeidsmengde: 5 år Finansieringskilde: ExtraStiftelsen helse og 
rehabilitering, Helsedirektoratet Økonomi / størrelse: ca. kr. 2.5 mill. 
Forebyggende prosjekt rettet mot marginalisert etnisk minoritetsungdom 
som selger og bruker narkotika i rusmiljøer på Vaterland og Grønland i 
Oslo. 

Pågående Prosjekt: For bedre foreldre omsorgskompetanse Omfang / 
arbeidsmengde: 3 års prosjekt Finansieringskilde: ExtraStiftelsen helse og 
rehabilitering (2015-2017):Økonomi / størrelse: ca. kr. 2 mill; CampCom 
(2018-    ). Forebyggende prosjekt rettet mot afrikanske foreldre/foresatte 
i Oslo med funksjonshemmede barn.  

Pågående Prosjekt: Ta vare på egen kropp: Forebygging av uønskede 
svangerskap og abort blant utsatte etniske minoritetsjenter i Oslo. 3 års 
prosjekt. Finansiering: Helsedirektoratet ca kr. 1,35 mill. 

Pågående Prosjekt: Tiltak for å aktivisere etniske minoritetsbarn med 
funksjonsnedsettelse. 3 års prosjekt. Finansiering: BufDir ca. kr 1mill 



Prosjektene drives i regi av Center for African Mental Health Promotion og 
Cultural Competence (CampCom) som jeg har grunnlagt og leder. 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Ingen UH-pedagogikk

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Microsoft office 2010 Kunnskapsgrad: God 
Windows 7 Kunnskapsgrad: God 
Canvas 



NAVN Øyvind Kvello

AKADEMISK TITTEL Professor

STILLING Professor ved USN og NTNU

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng 

Ph.d. i utviklingspsykologi 2005.

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende 
søknadsfrist

Artikler i tidsskrift:

(10) Kvello, Ø., Dypvik, K., & Hinsverk, C. (under ferdigstillelse). 
Behov for spesialpedagogisk bistand i skolen analysert ut fra 
elevens alder og belastningsgrad i skolekretsen.  

(9) Kvello, Ø. (under ferdigstillelse). Tilknytningskvalitet ved 
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.  

(8) Ness, O., Kvello, Ø., & Karlsson, B. (sendt til 
fagfellevurdering). SEPREP UNG: Profesjonell 
samhandlingskompetanse i arbeidet med unge mennesker 
med sammensatte problemer.  

(7) Ness, O., Kvello, Ø., Borg, M., Semb, R., & Davidson, L. 
(2017). «Sorting things out together»: Young adults
experiences of collaborative practicesin mental health and 
substance use care. American Journal of Psychiatric 
Rehabilitation, 20(2), 1 17.   

(6) Wergeland, G. J., Skotheim, S., & Kvello, Ø. (2016). 
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket DU 
Mestringskurs for ungdom (2. utg.). Ungsinn, 2:1. Hentet fra: 
http://www.ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/kunnskapsoppsum-
mering-og-klassifisering-av-tiltaket-du-depresjonsmestring-
for-ungdom-2-utg/ 

(5) Kloppen, K., Mæhle, M., Kvello, Ø., Haugland, S., & Breivik, K. 
(2015). Prevalence of intrafamilial child maltreatment in the 
Nordic countries: A review. Child Abuse Review, 24, 51 66.   

(4) Alexandersen, I., Nakrem, S., & Kvello, Ø. (2014). Konflikter i 
studentgrupper forekomst og konsekvenser for læring og 



trivsel. Uniped, 37, 57 70.  

(3) Melås, M. K. J., Dalen, M., & Kvello, Ø. (2014). International 
adopted children after arrival: Temperament, behavior 
problems, and age at adoption as predictor of early motor 
and communication. Adoption Quarterly, 17, 28 43.  

(2) Kårstad, S. B., Kvello, Ø., Wichstrøm, L., & Berg-Nielsen, T. S. 
(2014). 
comprehension of emotions? Accuracy of parental estimates 
in a community sample of preschoolers. Child: Care, Health 
and Development, 40, 346 353.  

(1) Kvello, Ø. (2014). DU  Depresjonsmestring for ungdom. 
Tromsø: Ungsinn, Universitetet i Tromsø.

Fagbøker:

(4) Kvello, Ø. (oktober 2017). Observasjon av barn i samspill og 
samtaler med barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.  

(3) Kvello, Ø. (september 2017). Barn i risiko: skadelige 
omsorgssituasjoner (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  

(2) Kvello, Ø. (2015). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner
(2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.  

(Dette er ikke bare en revidering, men en betydelig 
omarbeiding av boken fra 2010). 

(1) Kvello, Ø. (2013). Børn i risiko. Fredriksberg: 
Samfundslitteratur.  

Kapitler i antologi: 

(13) Kvello, Ø. (november 2017). Flerfaglig og tverretatlig 
samarbeid omkring barn med atferdsvansker. I R. Thygesen & 
H. Ommedal (red.), Samarbeid i barnehagen og skolen: 
Utfordringer og muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.  

(12) Kvello, Ø. (november 2017). Hvorfor kloke hoder ikke greier å 
samarbeide  belyst ved Niklas Luhmanns systemteori. I R. 
Thygesen & H. Ommedal (red.), Samarbeid i barnehagen og 
skolen: Utfordringer og muligheter. Oslo: 
Universitetsforlaget. 



(11) Kvello, Ø. (november 2017). Supervision in systems of power 
and social control. I O. Ness, S. McNamee & Ø. Kvello, Ø. 
(red.), Relational processes in supervision for counselling and 
psychotherapy. London: Palgrave. 

(10) Kvello, Ø. (november 2017). Supervising counselors and 
therapists when they are working with children. I O. Ness, S. 
McNamee & Ø. Kvello, Ø. (red.), Relational processes in 
supervision for counselling and psychotherapy. London: 
Palgrave. 

(9) Kvello, Ø. (september 2017). Foreldre av samme kjønn 
hvordan går det med barna deres? I O. Ness (red.), Håndbok i 
par- og familieterapi. Bergen: FagbokForlaget. 

(8) Kvello, Ø. (september 2017). Mentaliseringsbasert parterapi. 
I O. Ness (red), Håndbok i par- og familieterapi. Bergen: 
FagbokForlaget. 

(7) Kvello, Ø. (november 2017). Selvinnsiktens betydning i pleie 
og forsvar av selvbildet. I J. A. Haugan & Ø. Kvello (red.), 
Selvinnsikt. Bergen: FagbokForlaget.  

(6) Kvello, Ø. (2014). Lærevansker hos barn med alvorlige 
atferdsvansker. I H. Sigmundsson (red.), Læringsvansker (s. 
23 69). Bergen: FagbokForlaget. 

(5) Kvello, Ø. (2014). Daglig fagledelse. I Ø. Kvello & T. Moe 
(red.), Barnevernledelse (s. 156 173). Oslo: Gyldendal 
Akademisk. 

(4) Kvello, Ø. (2014). Strategisk fagledelse. I Ø. Kvello & T. Moe 
(red.), Barnevernledelse (s. 174 195). Oslo: Gyldendal 
Akademisk.  

(3) Kvello, Ø., & Håkansson, U. (2013). Mentalisering og 
tilknytning belyser generasjonsoverføringer av skadelig 
barneomsorg. Oppvekstrapporten 2013 (s. 163 171). Oslo: 
Bufdir. 

(2) Kvello, Ø. (2013). Sosioemosjonell utvikling. I R. Karlsdóttir & 
I. H. Lysø (red.), Læring  utvikling læringsmiljø. En innføring 
i pedagogisk psykologi (s. 23 51). Trondheim: Akademika.  

(1) Kvello, Ø. (2013). Bioøkologisk teori. Personer og systemer i 



gjensidige påvirkninger. I R. Karlsdóttir & I. H. Lysø (red.), 
Læring  utvikling læringsmiljø. En innføring i pedagogisk 
psykologi (s. 138 158). Trondheim: Akademika. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Hovedstillinger:

Professor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang 
læring, NTNU, fra august 2016 av. Har siden 2016 vært 
programansvarlig for Faggruppen spesialpedagogikk (leader) 
og emneansvarlig for to fagemner.  

Rådgiver for rådmannen i Trondheim kommune. Jeg hadde 10 prosent 
stillingsandel 2005 2013, 50 prosent stillingsandel fra august 
2013 av. Jeg var tilsatt som Prosessansvarlig for kvalitet i 
Barne- og familietjenesten. Det innebar tjenesteutvikling og 
kvalitetssikring hvor jeg jobber spesielt med 
spesialpedagogikk i barnehage og skole, psykologgruppen og 
barnevernsansatte.   

Syv år som førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Psykologisk 
institutt, NTNU (2006 2013). 

Jeg hadde fagansvar for preklinisk utviklingspsykologi på profesjon. I 
perioden 2011 2013 var jeg også kvalitetsansvarlig for samtlige studier 
på bachelor og de tre første årene på profesjonsstudiet, 20 
studieemner (courses) og 30 ansatte. 

Bistillinger: 

II-stilling v/USN (2017 )  

II-stilling v/Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø  Norges 
arktiske universitet (2015 2018). 

II-stilling v/barnevernspedagogutdanningen, Universitetet i Tromsø 
Norges arktiske universitet, campus Harstad (2014 2017). 

Våren 2016 underviste jeg på utviklingspsykologi ved Universitetet i 
Bergen (UiB) da ansatt hadde forskningstermin. 



Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Har universitetspedagogikk fra 2008 ved NTNU.

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Brukt flere digitale plattformer i undervisning spesielt på etter- og 
videreutdanninger.  



NAVN Line Joranger

AKADEMISK 
TITTEL 

Dr.Philos

STILLING Førsteamanuensis i kritisk kultur- og samfunnspsykologi/teori

UTDANNING
kun utdanninger 
på minst 30 
studiepoeng  

Doktorgrad i psykologi, Psykologisk institutt, UiO        2015 
Hovedfag  Idéhistorie, IFIKK, UiO                                                    2006
Informasjon, kommunikasjon og helseledelse, HiL                  2000 
Tverrfaglig samarbeid/ledelse Forebyggende helsearbeid                          1997 
Pedagogikk, mellomfag, HiL                                                           1993 
Hovedfag i samfunnsplanlegging, HiL 1996
Cand.Mag (utvidet), UiO 1992
Idéhistorie, mellomfag          Vår -     1992 
Sosialantropologi, mellomfag         Høst -   1990 
Statsvitenskap, grunnfag og statistikk                                         1988 
Ex.Phil                        1987 
Medielinja, Universitetet i Stavanger 1986

Forskning og 
utviklingsarbeid 
de siste fem 
årene før 
gjeldende 
søknadsfrist

Work in progress:  
Joranger, Line. (2018). 

Routledge Psychological 
           Press. (accepted) 

,  
             Valsiner, Stänicke, Lindstad (ed.). Springer. (accepted) 
Joranger, Line (2018). - a moving body-

, Springer (accepted) 
In 

Woolfolk, Robert, Allen, Lesley (ed.). IntechOpen 
- Nordic model - freedom and  

Tin, Tangen, 
             Telseth (ed.). Routledge 
Publications:  

             relations between general laws and ideographic interpretations, in  

Joranger, Line. (2016a). Foucaults humanistiske psykologi. 
, , 1042-1048.  

Joranger, Line. (2016b). Individual perception and cultural development: 
Foucault's 1954 approach to mental illness and its history. 

, 19(1), 40-51. doi:10.1037/hop0000014 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26844650 Artikkelen er på pensum 
i PPE3001 Contemporary Philosophy ved University of Winchester. 

Joranger, Line. (2016c). «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?» 
Fontene Forskning, 1, 69-74. http://fonteneforskning.no/debatt/hvorfor-
gjentar-dere-siste-ordet-vi-sier-hele-tida-6.19.430419.e1c8ddbfce



barnevern og vernepleie og på andre master- og videreutdanningsemner vdr. barn 
og unge og psykisk helse.  

Er førsteamanuensis i kultur- og   samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, 
UiO                                                                                            2017 -
Underviser og veileder på alle nivåer fra bachelor til Phd. Ansvarlig for to 
masterseminarer i kultur- og samfunnspsykologi, og for et phd kurs. 

Førsteamanuensis II i kulturpsykologi, Høgskolen i Volda    2017 -

Driver filosofisk psykologisk praksis i Psykolog-psykiatergruppen
http://www.psykolog-psykiatergruppen.no/line-joranger-tlf.-920-19-709_187.html

Gjesteforsker ved Niels Bohr senteret i kulturpsykologi, Universitetet i Ålborg. 
Initiativtaker til workshopen: «Cultural and Practical Changes in Public Welfare 
Services.»
http://www.ccp.aau.dk/activities/activity/cultural-and-practical-changes-in-public-
welfare-services.cid293932                                                                             2016 

Jeg deltar fortiden i forskergruppene: 
Fakultet for humaniora, idretts- og 

utdanningsvitenskap, HSN
Fakultet for helse og sosialvitenskap, HSN 

 Samfunnsvitenskapelig fakultet, PSI, UiO 
, PSI, UiO 

Jeg deltar i forskernettverkene:  
Forum for eksistentiel fænomenologi, Aalborg universitet
Kritisk psykologi, Nordisk 
Epistemology and methodology, internasjonalt: http://www.ccp.aau.dk/projects-
and-collaboration/collaboration-epistemology-and-methodology/
International Society for Theoretical Psychology 

Jeg er reviewer for Routledge, samt i tidsskriftene: 

Culture and Psychology,  
History of psychology  
Human Arena 
Self and Identity 
Norsk Psykologtidsskrift

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv. 

Fikk i 2007 godkjent studiet i «informasjon, kommunikasjon og ledelse» som kurs 
i høgskole og universitetspedagogikk. 
PhD opplæringskurs i regi av Høgskolen i Volda, Molde og Ålesund                2017 
Kurs i PhD og forskningsledelse i regi av UiO.                                              2017-2018 



Joranger, Line. (2015a). Psychology and the Historical Power-Body Conjunction: 

, Published online before print, 1-20.  Retrieved 
from 
http://tap.sagepub.com/content/early/2015/12/24/0959354315623655.abst
ract

Joranger, Line. (2015b). 

 (no. 543), Department of Psychology, Faculty of Social 
Sciences, University of Oslo, Oslo.    

Joranger, 

(2), 75-103.  
http://www.mtp.hum.ku.dk/tidsskrift.asp?issn=2245-5167

Joranger, Line. (2014b). Development of the Self in Society: French Postwar 
Thought on Body, Meaning, and Social Behavior. 

(3), 133-149. http://umaine.edu/jmb/current-issue/vol-
35-no-3-summer-2014/

Joranger, Line. (2014c). Filosofiens og erfaringenes innvirkning på Foucaults
analyser av forholdet mellom samfunnsmakt og psykiatrimakt. 

(1), 61-71.  http://www.idunn.no/ts/nft 
Joranger, Line. (2014d). Gode handlinger på konto - med muligheter til fremtidige 

investeringer. (1), 91-96.  
Joranger, Line. (2013a). Mental Illness and Imagination in Philosophy, Literature, 

and Psychiatry. 37 (2):507-523.  
http://muse.jhu.edu/journals/philosophy_and_literature/toc/phl.37.2.html

Joranger, Line. (2013b). The World of Psychiatry and the World of War:   
             Foucault's Use of Metaphors in  
 Le pouvoir psychiatrique. 39 (4):583-604.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01916599.2012.728744?jou
rnalCode=rhei20

Utvalgte presentasjoner, har valgt å utelate gjesteforelesninger (ca. 10 tot.): 
Joranger, Line (2017c). Esthetical perspectives on sign, perception, and   
             representation, paper to the International Society for Theoretical  
             Psychology (ISTP) i Tokyo, 21th - 25th august. Jeg  
 er en av initiativtakerne sammen med forskere fra Brasil, Japan, Danmark 
              og Canada.  

https://www2.rikkyo.ac.jp/web/istp2017/topic4.html 
Joranger, Line (21. mars, 2017). Intervju i NRK Radio - God morgen Vestfold om 
            min Filosofisk-psykologisk samtalepraksis i Tønsberg.

Paper presentasjon ved 
konferansen IDIOGRAPHIC APPROACH TO HEALTH, i Napoli, 27-29 
oktober, ved Universitetet i Napoli. 

Joranger, Line. (2016). «Når metodene kommer i veien for sannheten». Foredrag 
på forskningsdagene ved HSN, september. 



https://www.usn.no/forskning/forskningsdagene/bestill-en-forsker/nar-
metodene-kommer-i-veien-for-sannheten-article196880-26599.html

Joranger, Line. (2016). «Metodisk avstand: Når forforståelse og evidensbaserte 
samtalemetoder ødelegger evnen til å «se» og til å «tenke fritt»: 
Barnevernsproffenes erfaringer med det tekniske og terapeutiske Norge. 
Foredrag på psykologenes fagdag, 29. april.

Joranger, Line, 2016). «Hva kan bachelorstudenter med praksis i offentlige og 
private sektor gjøre av forskning på basis av sin praksisperiode? Hva kan 
vi lære av masterutdanningene». Forelesning på seminaret om 
forskningsetikk. Arrangerte seminaret sammen med NSD og institutt for 
sosialfag (HiT), I. mars. 

problemstillinger». Paper utarbeidet og presentert på Foucaultseminaret: 
, 6. 

og 7. mai 2015, ved UiO 
Joranger, Line. (2014). 
             early approach  
             og presentert ved forskerkonferansen 

, i Paris, mai  
             2014. 
Joranger, Line (20. des. 2013). Ingen skam å skamme seg. Kronikk i 

.  
http://morgenbladet.no/ideer/2013/ingen_skam_a_skamme_seg

Øvrig relevant 
kompetanse/erfa
ring 
de siste fem 
årene før 
gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring 
fra praksisfeltet 
dersom relevant)  

Forskningsledelse  
Er faglig ansvarlig for phd fordypningskurs i kvalitativ metode ved psykologisk 
institutt (5 stp), UiO.                                                                               

Er faglig ansvarlig for driften og gjennomføringen av vårens phd seminarer i 
personorientert helsearbeid, USN.                                                             Vår 2018

Phd veileder ved Høgskolen i Volda

Har gjennomført phd opplæringsprogram ved høgskolen i Volda, Molde og 
Ålesund, og deltar og underviser ved samme phd opplæringsprogram.     2017-

Sitter i ulike komiteer for vurdering av kandidater til ulike phd stillinger.  

Ansvarlig for masteremne psykososialt arbeid med barn og unge,  ved master i 
forebyggende arbeid med barn og unge, i Porsgrunn. Underviser og veileder i 



Oppgi relevant 
digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap 
om 
nettpedagogikk

Canvas, Prezi, Flipped Classroom, Adobe Connect, Fronter.



NAVN Ottar Ness

AKADEMISK TITTEL Ph.D.

STILLING Professor

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Ph.D. familieterapi (Tilburg University, Nederland, 2011)
Videreutdanning i systemisk praksis og familieterapi (Diakonhjemmet 
høgskole, 2006)
Cand.polit pedagogisk psykologi (NTNU, 2006) 
Cand.mag pedagogikk, psykologi, sosiologi (NTNU, 2002) 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
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omsorgspraksis. Barnevernskongressen, Oslo. 18.09.2014. 
Barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres psykiske helse. 
Hva vet vi og hva trenger vi mer kunnskap om? Barnevernets 
perspektiv. Dialogkonferanse RBUP Øst og Sør, Oslo. 10.06.2014.
Methodological Challenges in a Comparative Study of Afghan 
Unaccompanied Refugee Minors in Norway and Belgium.
Forelesning på forskernettverket Nordic Network Research on 
Refugee Children, NKVTS, Oslo. 07.03.2014.
Registerdata om enslige flyktningbarn i Norge 1989-2000. 
Forelesning ved CHESS (Centre for Health Equity Studies), 
Stockholms universitet, Stockholm. 21.02.2014 
From Historical War Children to Present Refugee Children. 
Reception of Jewish Unaccompanied Minors in Norway 1938 to 
1942. Forelesning i nettverket Evacuations and Forced Migration 
of Children during WWII: Politics of war, expert discourses and 
cultural notions of childhood, Universitetet i Linkøping. 
10.12.2013. 
Metodiske utfordringer i studier av levekår for enslige mindreårige 
asylsøkere på mottak. Forelesning i Kvalitativt Forum (nasjonalt 
nettverk i kvalitativ forskning) om ulike metodiske tilnærminger i 
forskning om enslige flyktningbarn. RBUP 15.11.2013 
Hvordan er det å være barn i en utlendingssak? Forelesning 
personalseminar for ansatte i Utlendingsnemnda (UNE). 
31.05.2013.     
Integration and Borders. Reception of Unaccompanied Refugee 
Minors in Norway from 1938 to 1968. Forelesning på nordisk 
forskernettverksmøtet Nordic Network for Research Cooperation 
on Unaccompanied Refugee Minors (NordURM) og nettverket 
NordRC. Temaet for nettverksseminaret var «From Historical War 
Children to Present Refugee Children». Institute of Migration, 
Turku Finland. 14.03.2013.  
Eksisterende kunnskap om omsorgen for enslige mindreårige 
asylsøkere i mottak. Forelesning på fagseminar og lansering av 



forskningsrapport, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. 
13.02.2013. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

2016-18 
Foreldreveiledningsprosjekt for foreldre med minoritetsbakgrunn, 
et samarbeid med barnevernet i Skien kommune, Telemark 
innvandrerråd og Fylkesmannen. 
Samarbeid med praksisfeltet innen bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger i kommunene.

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Høgskolepedagogikk

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Nettpedagogikk



NAVN Åse Holmberg

AKADEMISK TITTEL Phd Familieterapi og systemisk praksis

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2013-2018: PhD, Familieterapi og systemisk praksis, VID vitenskapelige 
høgskole, Oslo. 

2005 2007: Master i familieterapi og systemisk praksis, Diakonhjemmet 
Høgskole, Oslo. 

2000 2002: Videreutdanning i familieterapi, Diakonhjemmet Høgskole. 

2001 2002: Barnas behov og tverrfaglig veiledning når mor eller far er 
psykisk syk 

1986  2000: Göteborgs Universitet, Sociala linjen, sosionom

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner: 

Holmberg, Å. (2018). Making room for spirituality? Family therapists and 
clients` perceptions and experiences about spirituality in family therapy 
(Doktorgradsavhandling). VID Vitenskapelige Høgskole, Oslo

Holmberg, Å, Jensen, P & Ulland, D. (2017). TO MAKE ROOM OR NOT TO 

spirituality in family therapeutic practice. Australian & New Zealand 
Journal of Family Therapy, 38-1, 15-26 

Holmberg, Å. (2012). Familieterapeuters møte med det åndelige og 
eksistensielle mennesket. Fokus på Familien, 40-1, 50  67 

Presentasjoner: 

2014: NFFT`s (Norsk Forening for familieterapi) årskonferanse på Vettre; 
«Hva betyr spiritualitet for familieterapeutisk praksis?»

2014: Sommeravslutning i Religionspsykologis forskergruppe; «Hvordan 
operasjonalisere spiritualitetsbegrepet i familieterapi?»

2015: Britisk familieterapi-konferanse, AFFT, Canterbury; workshop: 



2015: Internasjonal dialogkonferanse i Kristiansand, Workshop: 
«Dialogues of Spirituality- 

2016: NFFT`s årskonferanse på Vettre, workshop: ««SO WHAT?» -Klienters 
erfaringer og opplevelser av tro og religion i par- og familieterapi.»

2017: Nordisk familieterapi-kongress, Island juni, 2017 (Keynote speaker): 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

1998-2008: Familierådgiver, Porsgrunn kommune

2000 -: Eget firma, Samlivskurs 

1990-1998: Skolekurator i Sverige 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

2010: Kurs i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Telemark

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Kjersti Røsvik

AKADEMISK TITTEL Cand.polit. ved Universitetet i Oslo

STILLING Førstelektor i samfunnsfag

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

1994: Cand.polit. (sosiologi)
1991: Cand.mag. (sosialantropologi, arbeidslivsstudier, sosiologi) 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Røsvik, K., Haukedal, T.A. (2017) Wiki as digital learning resource 
in nursing education, Nordic Journal of Digital Literacy.
Damsgaard, H., Røsvik, K. og Øvrum, I.T. (2015) Utfordringer i 
yrket slik erfarne barnehagelærere, lærere og helse- og 
sosialarbeidere ser det. FoU i praksis nr.2/15 

Presentasjoner:
2017 Røsvik, K., Haldar, M.  Constructing Sameness. Gender in 

Paper: International Academic Conference 

2016 Røsvik, K. «Love in public child welfare». Paper: International 
work shop, Institute of Sociology, Svitribai Puhle Pune University, 
India 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Fagfellevurderer:
2017- Tidsskrift for velferdsforskning, Society, Health and 
Vulnerability, Nordic Journal of Digital Literacy 

Phd-kurs: 

2017 Phd-kurs: SPVKMF Kvalitative metoder med fokus på 
feltarbeid og deltagende observasjon (10 stp). OsloMet. 
2016 Phd-course: 9260. Children in the Welfare State: 
Understandings and Research Approaches (5 stp). OsloMet 
2016 PhD-course: 9202: Theories of Culture (7, 5 stp). HIT 
2015 Phd-course: 9205: Theory of Science and Ethics (7, 5 stp). HiT 

Ekstern sensor: 
Folkehelse - helsefremmende og forebyggende arbeid, Bachelor 
sykepleie, Høgskolen i Vestfold og Buskerud
Helse, levekår og ulikhet, Bachelor, Universitetet i Agder



Research Methods and Design, Master's degree in International 
Social Welfare and Health Policy, OsloMet 
Masteravhandling, Master i sosialt arbeid, OsloMet 

Student- og lærerutveksling: 
2017 «Global perspective on Social Work and Preventative Care 

Department of Social Work. California 
State University Dominguez Hills (CSUDH). SIU-project 
2017 Institute of Sociology, Svitribai 
Puhle Pune University, India 
2016 
Puhle Pune University, India 
2013 «Forebyggende helsearbeid», Professionshøjskolen UCC, 
København og Hillerød, Danmark. Nordplus 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

2000: 
Kurs i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Telemark

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

2011-

Canvas, Prezi, Wiki, Blogg, Screencastomatic 

2018- 

Metodebanken på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med 
utvikling av digitale undervisningskilder i metode. Fakultetskurs 
USN  



NAVN Elisabeth Gulløy

AKADEMISK TITTEL Cand. Philol.

STILLING Høgskolelektor/phd-student

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Gjennomført forskerutdanning, PhD programmet ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2011-d.d. Samlet 33 
studiepoeng i ulike forskerkurs:  

Bruk av Nvivo som analyseverktøy. Pedagogisk institutt, 
Universitetet i Oslo. 1 studiepoeng 

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies. 
Migration and Integration in Urban Contexts. 10 studiepoeng  

Avhandlingsseminar: Midtveis mot levering, Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. 1 studiepoeng 

Multippel regresjonsanalyse, Fakultet for utdanningsvitenskap, 
Universitetet i Oslo. 3 studiepoeng    

Anvendt regresjonsanalyse, Senter for profesjonsstudier, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, 15.-19. oktober. 10 studiepoeng. 

Avhandlingsseminar: introduksjon og formidling, Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. 2 studiepoeng 

Vitenskapsteori og etikk, Samfunnsvitenskapelig fakultet, 
Universitetet i Oslo. 6 studiepoeng. 

Cand.Philol., hovedfag i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 1993. 
Avhandling basert på 3 måneders feltarbeid med gjennomføring av en 
spørreundersøkelse i Francistown, Botswana.

Cand.mag., Universitetet i Oslo, 1988, med grunnfag i statsvitenskap, 
sosialantropologi og samfunnsgeografi, mellomfagstillegg i 
utviklingsgeografi.  



Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

2015 - d.d. Forskningsmedarbeider på det kvalitative, longitudinelle 
prosjektet «Inaktiv ungdom», ansvar for databasen av longitudinelle 
kvalitative data (i Nvivo). 

Medlem av den tverrfaglige HSN-forskergruppen «Oppvekst og 
utdanning» siden oppstart. 

Medlem av nasjonalt forskernettverk på gjennomførings- og 
frafallsproblematikk i skolen, ledet av Kaja Reegård og Jon Rogstad (FAFO) 
og Kristinn Hegna, UiO. 

Ung i Telemark 2015 og 2018, i samarbeid med Korus-Sør og Telemark 
fylkeskommune.  

Publikasjoner: 

Gulløy, E. 2017. Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet? I: Bunting, M. og G. 
H. Moshuus. Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. 
Cappelen Damm Akademisk, Oslo. 

Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, Ø., Dalen, H. B. 2017. 
Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk 
tidsskrift 1(02): 132-151. 

Presentasjoner: 

Gulløy, Elisabeth; Moshuus, Geir. Ung i Telemark 2011/2012 - noen 
resultater presentert for DPS, Porsgrunn. Samarbeidsmøte; 2013-09-20 

Gulløy, Elisabeth. Den lokale konteksten  perspektiver og utfordringer. 
Analyseseminar, forskningsprosjektet "Inaktiv ungdom"; 2016-11-28    

d outdoor life: 
relations between playground and schoolyard. NERA 2016 Social Justice, 
Equality and Solidarity in Education; 2016-03-09 - 2016-03-11 

Gulløy, Elisabeth. Skole + fritid = lokal tilhørighet?. Analyseseminar, 
forskningsprosjektet "Inaktiv ungdom"; 2016-11-28 

Gulløy, Elisabeth. Skolehverdagens betydning for ungdoms lokale 
tilhørighet -belyst gjennom Ungdata. Analyseseminar, 
forskningsprosjektet "Inaktiv ungdom"; 2016-04-12  

Gulløy, Elisabeth. Om Telemark i SSB sine statistikker: hvor skiller vi oss ut, 
hvilke fylker ligner vi på, og er det egentlig så mye å bråke om?. 



Analyseseminar for NAV Telemark, Fylkesmannen i Telemark og Inaktiv-
prosjektet ved HSN; 2017-08-16  

Gulløy, Elisabeth. Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet? Presentasjon på 
fagkveld for Kjølnes ungdomsskole/FAU; 2017-04-27   

Gulløy, Elisabeth. Skole, fritid og lokal tilhørighet. 5. desember 2017. Bø i 
Telemark. Foredrag på Kick-off seminar for Ung i Telemark 2018, for 
kommuner, videregående skoler og andre etater

Gulløy, Elisabeth og Bunting, Mette. Ungdom, gjennomføring og 
skoleavbrudd i Telemark. 23. mai 2018, Porsgrunn. Foredrag på fagdag for 
NAV Porsgrunn og DPS, Sykehuset Telemark HF.   

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Jobbet i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for metode, fra 1. juli 2015 til 31. 
juli 2016, som seniorrådgiver i spørreskjemametodikk og 
surveyplanlegging. Involvert i kursvirksomheten og den internasjonale 
virksomheten til SSB. Prosjektleder for spørreskjemaundersøkelser, 
koordinator for SSBs samarbeid med søsterorganisasjoner i land i Afrika og 
Palestina. Arrangerte forskerkurs for Høgskolen i Oslo om 
spørreskjemametodikk høsten 2015, sammen med forsker Frode 
Berglund, SSB.  

Kompetanse i bruk av databehandlingsprogrammene SPSS, STATA og 
Nvivo 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Gjennomførte opplæringen i Pedagogisk seminar, UiO, våren 1994. 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Involvert i Metodebanken på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med 
utvikling av digitale undervisningskilder i metode. Fakultetskurs i Bø, 25. 
april 2018   



NAVN Hans Einar Hem

AKADEMISK TITTEL Cand.Polit.

STILLING Førstelektor

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Cand.Polit. med hovedfag i sosialantropologi, mellomfag i administrasjons-
og organisasjonsvitenskap og grunnfag i sosiologi. 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjon fra forskningsprosjekt:
Christoffersen, Jan Terje, & Hem, Hans Einar. (2015). Gudstjeneste-
reformen - tilfeldighetenes spill? In Anne Haugland Balsnes, Solveig 
Christensen, Jan Terje Christoffersen, & Halvor Olav Mostøl (Eds.), 
Gudstjeneste à la carte. Liturgireformen i Den norske kirke. Oslo: Verbum 
Akademisk  

Rapporter fra forskningsprosjekter: 

an I samarbeid med Dr. Alex 
Mears og London South Bank University, UK, på oppdrag av Statens 
Helsetilsyn, Norge.  

Avslutningsrapport til Oslofjordfondet fra prosjekt om utprøving av 
omsorgsteknologi i samarbeid med Re kommune.  

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  
Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Ellen Andvig

AKADEMISK TITTEL Can san

STILLING Dosent

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Embetsstudie i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, 1996

Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Arendal 
sykepleierhøgskolen, (20 vt.) 1991 

Studiet i helse-og sosialadministrasjon, Ager distriktshøgskole (20vt.) 1981,

Grunnutdanning i sykepleie, Kr.sand sykepleiehøgskole, 1980

Studiet i analytisk kjemi Agder distriktshøgskole, (40 vt). 1976
Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Andvig, E., Sælør, K.T. & Ogundipe, E. (2018), Harm reduction in a Norwegian 

Advances in Dual Diagnosis,11 (1), pp.4-15, 

Andvig, E., Gullslett, M.K. & Edwards, V. (2018). Drømmen om A4. Kjerring 
og unger, hus og bil  hva skal til? I Karlsson, B. & Borg, M. (red). 
Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid  recovery, erfaringsbasert 
kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. 

Andvig, E. (2016). Det å bli alminnelig og samarbeide om det hverdagslige. I: 
Karlsson, B. (red.) Det går for sakte - i arbeidet med rus og psykisk helse. 
Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 151-166. 

Andvig, E. & Hummelvoll, J.K. (2016) Young adults at risk: 
Experiences of participating in a one year inclusive theatre project in 
Norway. Nordic Journal of Social Research. vol. 7, p. 46-65. 
https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/view/873 

Andvig, E., Svanoe, E. & Borg, M. (2016). Gaining a foothold: how housing 
and belonging support youth-at-risk in getting a grip on adulthood. Open 
Journal of Social Sciences. 4, 26-37.  

Andvig, E. & Hummelvoll, J.K. (2015). From struggling to survive to a life 
based on values and choices: first -person experiences of participating in a 
Norwegian Housing First project. Nordic Journal of Social Research, vol.6. 
http://dx.doi.org/10.15845/njsr.v6i0

Gonzalez, M. T. & Andvig, E. (2015). The lived experience of getting and 
-synthesis. Issues in Mental Health 

Nursing, 36:11, 905-918, DOI: 10.3109/01612840.2015.1052866 



Gonzalez, M. T. & Andvig, E. (2015). Experiences of Tenants with Serious 
Mental Illness Regarding Housing Support and Contextual Issues: A Meta-
Synthesis. Issues in Mental Health Nursing. 36:12, 971-988, 
DOI:10.3109/01612840.2015.1067262 

Skatvedt, A., Andvig, E. & Baklien, B. (2015). Bakkebyråkratiets yttergrense. 
Hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer. Nordisk 
Tidsskrift for Helseforskning. 11(1), 20-34.  

Andvig, E. (2014). Förundran i hermeneutisk forskning ett exempel från 
fokusgruppsamtal. I: Lassenius, E. & Severinsson, E. (red.) Hermeneutik i 
vårdpraxis. Det nära, det flyktiga, det dolda. Malmø: Gleerups Utbildning AB.

Andvig, E. & Biong, S. (2014). Recovery oriented conversations in a milieu 
therapeutic setting International Practice Development Journal 4(1) [6]  

Andvig, E. & Gonzalez, M.T. (2014). Boligen som hjem og hjelpearena i 
psykisk helsearbeid. I: Almvik, A. & Borge, L. (red.) Å sette farger på livet. 
Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 

Andvig, E., Syse, J. & Severinsson, E. (2014). Interprofessional Collaboration 
in the Mental Health Services in Norway. Nursing Research and Practice
Volume 2014, Article ID 849375,  

Skatvedt, A. & Andvig, E. (2014). Betydning av tid til samvær og 
vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleien Forskning 1, 
9, 64-70  

Andvig, E., Lyberg, A. & Gonzalez, M.T. (2013). Erfaringer med å bo i egen 
bolig ved langvarige psykiske helseproblemer: En scoping review. Tidsskrift 
for psykisk helsearbeid, 10(2), 115-128 

Andvig, E., Lyberg, A., Karlsson, B. & Borg, M. (2013). Et anstendig liv: 
Erfaringer med å skape et hjem for personer med rus- og psykiske 
helseproblemer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(2),160 -170 

Øvrig relevant 
kompetanse/ 
erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Larvik kommune. Ansv. for aksjonsforskning i prosjekt U-sving til bedre bolig. 
Samarbeid med lavinntektsfamilier om bedre boligsituasjon, 2017-2018. 
Finansiert av Husbanken. 

Velferdsetaten Oslo Kommune Ansv for forskningsevaluering av arbeidet i 
boppfølgingsteamet for personer med rusproblemer i Velferdsetaten i Oslo 
kommune i 2016. 

NFR-prosjekt v/ HBV: Ansvar for aksjonsfasen i i AR-prosjektet «Eldre med 
psykiske helseproblemer i Nedre Eiker kommune». i 20% stilling i 2014 -2015 

Drammen Kommune Ansv for forskningsbasert evaluering av Housing First 
prosjektet «Ditt valg bolig først» 2013 til 2016



Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen Samarbeidsbasert evaluering og 
aksjonsforskning i prosjektet «Ut i jobb» for personer med rus- og 
fengselserf. 2013 - 2015. 

Holmestrand kommune: Representant for høgskolen i styringsgruppa for 
boligsosialt utviklingsprogram i Holmestrand kommune 2012-2014. 

Nøtterøy kommune: Ansv for forskningsbasert evaluering av prosjektet 
«God Start», tilrettelegging av bolig, arbeid / skole og fritid for utsatt 
ungdom 2011- 2013. 

Relevant utdannings-
faglig kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Kurs i vitenskapelig veiledning (5 studiepoeng) Høgskolen i Buskerud (2011)
Seminarrekke i Pedagogisk Kompetanseheving (PeKH) avd. helsefag, Høgskolen 
i Vestfold, 2005 

Fra embetsstudiet i sykepleievitenskap Universitetet i Oslo, 1995, har jeg 
eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk (10 vekttall). (10 vekttall tilsvarer  30 
studiepoeng) 
Er også godkjent som sykepleiefaglig veileder.

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Saphira Bjørnå

AKADEMISK TITTEL DPsych, Doctor of Psychotherapy 

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Master in Psychotherapy, University of East London (2006 - 2009)
Doctorate in Psychotherapy by Professional Studies, Middlesex University (2010 
2016) 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Monografi; 
Power in Alcoholics Anonymous 12-

Presentasjoner: 
2016 Presentasjon av DPsych forskning, Arbeiderbevegelsens Rus- og 

 Sosialpolitiske Forbund 

2016 Presentasjon av DPsych forskning, forskerkonferanse, arr. SERAF 

2015 Presentasjon av DPsych forskning, Norsk Forbund for Psykosyntese 
 Terapeuter 

2013 Presentation of Doctoral research project, London, Metanoia Institute 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Følgende er drift/oppdrag i eget foretak; Din Samtalepartner:  

2013-2018   Psykoterapi i privat praksis, individualterapi,   
  terapeutveiledning, individuelt/grupper 

2017 Psykosyntes Institutet, Gøteborg
 Yrkesutdanning i Psykosyntes Samtalsterapi 
 Foreleser, 12 t; psykopatologi 

2016 Veien Ut, privat rusbehandling institusjon, Re 
 5-dagers/30t bevisstgjørings kurs for brukere, 
 Gruppeterapi 

2016  2017 Sollia Stiftelsen, konflikthånderting med ansattgruppe x 4 

2016 Humanova, Stockholm, 1 d kurs psykoterapeuter,    
                          Profesjonell Faglig Oppdatering, Rusavhengighet og  
                          Psykoterapi 

2015 Svenska Psykosyntes Føreningen, Gøteborg, 2 d kurs, 
 Profesjonell Faglig Oppdatering, Rusavhengighet og  



psykoterapi

2015  2016 Norsk Institutt for Psykosyntese, l 
 Yrkesutdanning i psykosyntese samtaleterapi,  

faglærer, veileder, sensor

2013  Fossum Stiftelsen, Drøbak, gruppeterapeut 

Klinisk praksis:  

2014- 2016 Miljøterapeut, Hegre Omsorgsbolig, Frogn   
  Kommune 
2013- 2014 Miljøterapeut, Rus og Psykiatri (ROP), Follo ARA
2012- 2014 Miljøterapeut, Seksjon for Illegale Rusmidler, Akershus 
  Universitetssykehus 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

2005  Training to Train, v/Psykosyntes Institutet Gøteborg, halvtårs kurs

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk
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NAVN Rob Bongaardt

AKADEMISK TITTEL Prof.dr.

STILLING Professor i Psykisk helse

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Propedeuse (Bachelor) i Sosial Geografi, UVA; AMSTERDAM 1984
Hovedfag i Bevegelsesvitenskap, VU, Amsterdam 1990 
Dr.grad i Psykologi, VU, Amsterdam 1996 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Baklien, B. & Bongaardt, R. (2014). The quest for choice and the need for 
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access), DOI: 10.1007/s11019-014-9563-z. 

Baklien, B. & Bongaardt, R. (2014). J. H. van den Berg (1914-2012) - 
Menneskets foranderlige essens. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, (04).  

Baklien, B., Ytterhus, B. & Bongaardt, R. (2015). When everyday life 

health while hiking in nature. Anthropology & Medicine. DOI: 
10.1080/13648470.2015.1056056. 

Frøyen, G. & Bongaardt, R.. (2015). Når tre pluss en blir to: Om økt innsikt i 
psykisk helse blant ungdom gjennom undervisningsprogram Venn1. 
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(4), 288-297. 

Tangvald-Pedersen, O. & Bongaardt, R.. (2016). Participatory methodology 
in mental health research: Betwixt and between consultative, 
emancipatory and caring approaches. Scandinavian Journal of Disabilty 
Research. DOI: 10.1080/15017419.2016.1222305 

Bauger, L. & Bongaardt, R. (2016). The lived experience of well-being in 
retirement: A phenomenological study. International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being, 11: 33110 - 
http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.33110

Bongaardt, R., Røseth, I., & Baklien, B. (2016). Hiking leisure: Generating a 
different existence within everyday life. Sage Open, October-December, 1-
10. DOI: 10.1177/2158244016681395 

Herdman, E. & Bongaardt, R. (2017). A brief overview of the GLP research 
in company. Research report presented to the Australian Rail Track 
Corporation. London: Global Leadership Associates. 



Bauger, L. & Bongaardt, R. (2017). Structural developmental psychology 
and health promotion in the third age. Health Promotion International, 1-
9. DOI: https://doi.org/10.1093/heapro/daw104

Tangvald-Pedersen, O. & Bongaardt, R. (2017). The Interconnection 
between Mental Health, Work and Belonging: A Phenomenological 
Investigation. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 17:2, 1-11, DOI: 
10.1080/20797222.2017.1392759 

Røseth, I., & Bongaardt, R. (2018). A phenomenology understanding of 
postpartum depression and its treatment. In Phenomenology and the 
Social Context of Psychiatry. Social Relations, Psychopathology and 
Husserls Philosophy (pp. 121-135).  Bloomsbury Studies in Continental 
Philosophy. M. Englander (Ed). Bloomsbury Publishing. London.  

phenomenological case-study of lack of maternal affection. Journal of 
Phenomenological Psychology. Accepted for publication. 

Bongaardt, R. Baklien, B & Røseth, I. (2018). Hiking the phenomenological 
method. In S.B. Merriam & R. Grenier (eds.). Qualitative Research in 
Practice: Examples for Discussion and Analysis (2nd ed.). New York: Jossey-
Bass/Wiley. Accepted for publication.  

Røseth, I. Bongaardt, R., Lyberg, A., Sommerseth, E., Dahl, B. (2018). New 
nthesis of 

qualitative studies. Under review for International Journal of Qualitative 
Studies on Health and Well-being. 

Presentasjoner: 
Bongaardt. R. (2015). Research unit HELP (Health and Exercise in a life-
course perspective). Seminar with the Danish Red Cross concerning Non-
Communicable Diseases. Notodden, February 2015. 

Bongaardt, R. (2016). The experience of good mental health. Postgraduate 
seminar, Psychology Department, University of Dayton, OH, USA. 

Bongaardt, R. & Herdman, E. (2016). Now what? On how leaders make 
sense of their ego development test results. Biannual meeting of the 
European Society for Research in Adult Development, The Hague. May 
2016. 

Bongaardt, R. (2017). Research forum: Advancing Vertical Leadership 
Development in a Complex World. June 27 29, 2017, London. Skype-
deltakelse i panel. (Med deltakelse av bl.a. The Bill & Melinda Gates 
Foundation, MARS, Google, Siemens) 



Bongaardt, R. & Herdman, E. (2017). Receptivity to feedback: How do 
leaders respond to developmental assessments? International Leadership 
Association's 19th annual global conference, Leadership in Turbulent 
Times, October 12 - 15, 2017 in Brussels, Belgium. 

Lee, A. & Bongaardt, R. (2018). Creating inclusive postgraduate cultures 
and communities through supervision development. UKCGE 2018 
conference, Bristol, UK. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

2009 - 2015 Member Research and Development Board, TUC, 
Porsgrunn 
2009 - 2014  Member and leader Research and Development Board, 
Faculty of Health and Social Science, TUC, Porsgrunn (leader of R&D board 
2011-2014) 
2011 - 2014 Member National R&D Board Mental Health Norway 
2013 - 2014 Research coordinator Interdisciplinary Research Unit 
HELP-TUC (Health and Exercise in a Life-Course Perspective), TUC, Norway 
2009 - 2018 Scientific Leader Section of Mental Health Work, TUC, 
Porsgrunn 
2017- present Member Board PhD Program Person-Centered Health 
Care Research, Faculty of Health and Social Sciences, USN 
2017- present Scientific Leader Developing Doctoral Supervision 
Program, USN 
2018-present Member Research Group on Research Supervision, 
University of Stavanger 
2011-2014 Scientific Advisory Board Research Mental Health, Skien, 
Norway  
1996- present Reviewer for Journal of Motor Behavior, Scandinavian 
Journal of Psychology, International Journal of Qualitative Research on 
Health and Wellbeing, Journal of Phenomenological Psychology 
2017-present Member International Leadership Association 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Universititetspedagogikk (Free University, Amsterdam, 1995).
Forskningsveiledning (NTNU, Trondheim, 2001) 
Sertifisert PhD veileder gjennom Developing Doctoral Supervision Course 
(HSN, 2017). 
Trainer the Trainer Developing Doctoral Supervision (Universitet i 
Stavanger, 2018). 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Canvas, Prezi, Flipped Classroom, Adobe Connect



NAVN Marit Borg

AKADEMISK TITTEL PhD
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UTDANNING

kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

PhD i helsevitenskap

Hovedfag i helsefag 

Grunnfag kriminologi 

Bachelor i ergoterapi 
Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Borg, M. ; Veseth, M.; Binder, P.E.& Topor, A. (2013). Work-Blessing or 
Distress? Qualitative Social Work, (12) 323-339. 

Veseth, M., Binder, P. E., Borg, M., & Davidson, L. (2013). How I found out I 
had a bipolar disorder: A reflexive-collaborative exploration of 

severe mental health problem. 4.(1) 21-38. 

Karlsson, B., Borg, M., Revheim, T.& Jonassen, R. (2013).To see each other 

to a study course together. International Practice Development Journal, 
3(1)1-12.  

Solli, H.P., Rolvsjord, R. & Borg, M. (2013). Toward Understanding Music 
Therapy as a Recovery-Oriented Practice within Mental Health Care: A 
Meta-Synthesis of Service Users' Experiences. The Journal of music 
therapy. 50.(4)244-73. 

Gullslett, M. K.; Kim, H.S.& Borg, M. (2014). 
the impact of mental health crisis on social identity and social relations. 
Scandinavian Psychologist http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e2

Ness, O.; Karlsson, B.; Borg, M.; Biong, S.; Sundet, R.; McCormack, B.& Kim, 
H.S. (2014). Towards a model for collaborative practice in community 
mental health care.  Scandinavian Psychologist 2014 
http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e6

Herrestad, H.; Biong, S.; McCormack, B.; Borg, M.; Karlsson, B. (2014). A 
pragmatist approach to the hope discourse in health care research. 
Nursing Philosophy, 15(3), 211-220.  



Ness, O., Borg, M. & Davidson, L. (2014) Facilitators and barriers in dual 
recovery: a literature review of first-person perspectives. Advances in Dual 
Diagnosis, 7(3), 107-117. 

Ness, O.; Borg, M.; Semb, R. & Karlsson, B.E. (2014). "Walking alongside:" 
collaborative practices in mental health and substance use care. 
International Journal of Mental Health Systems, 8:55. doi:10.1186/1752-
4458-8-55.  

Biringer, E.A.; Sundfør, B.; Davidson, L; Hartveit, M.& Borg, M.(2015). Life 
on a waiting list: How do people experience and cope with delayed access 
to a community mental health center?. Scandinavian Psychologist, 
http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e6. 

Farkas, M. & Borg, M. (2015). Competenze recovery-oriented : Quali 
implicazioni? I: Recovery : Nuovi paradigmi per la salute mentale. Milano: 
Raffaello Cortina Editore 2015 ISBN 9788860307262. s. 97-104. 

McCormack, B. Borg, M.; Cardiff, S.; Dewing, J. Jacobs, G.; Janes, N.; 
Karlsson, B.E.; McCance, T; Mekki, T.E; Porock, D.; Lieshout, F.v.;Wilson, V. 
(2015) Person-centredness International Practice 
Development Journal, volume 5.  

Hummelvoll, J.K.; Karlsson, B. E. & ; Borg, M.(2015). Recovery and person-
centredness in mental health services. International Practice Development 
Journal, volume 5.  

Oanes, C.J.; Borg, M. & Karlsson, B.E. (2015). Significant Conversations or 

Expectations for Including a Client Feedback Procedure. Australian and 
New Zealand Journal of Family Therapy 36: 342-355. 

Sælør, K. T.; Ness, O.; Borg, M. & Biong, S. (2015). "You never know what´s 
around the next corner:" Exploring practitioners´ hope inspiring practices. 
Advances in Dual Diagnosis. 8.(3) 141-152. 

Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Ruud T, Borg M. (2016) Experiences 
of support in working toward personal recovery goals: a collaborative, 
qualitative study. (2016) BMC Psychiatry. 426.16:426. DOI 
10.1186/s12888-016-1133-x  

Andersen, A. J.W.; Borg, M.; Karlsson, B. E &  Larsen, I. B. (2016). Mer av 
det samme? En studie av tildelingspraksiser i Program for psykisk helse, 
Norges forskningsråd i perioden 1995 2015. Scandinavian Psychologist. 



Gullslett, M. K.; Kim, H. S.; Andersen, A. J. W. & Borg, M. (2016). 

Mental Health Crisis. International Journal of Mental Health 2016 ; 
volume 45.(3) s. 161-170. 

Andvig, E. S.; Svanøe, K. L. & Borg, M. (2016). Gaining a Foothold: How 
Housing and Belonging Support Youth-at-Risk in Getting a Grip on 
Adulthood. Open Journal of Social Sciences 2016; volume 4. s.26-37.  
Borg, M. & Karlsson, B. E. (2016). Person-Centredness, recovery and user 
involvement in mental health services. I: Person-Centred Practice in 
Nursing and the health care: Theory and practice. Wiley-Blackwell 2016 
ISBN 978-1-118-99056-8. s. 215-225.  

Kinn, L. K.; Holgersen, H.; Borg, M- & Davidson, L. (2016). 

vocational rehabilitation of people with severe mental illness. 
Scandinavian Psychologist 2016; volume 3:e16. 

Ynnesdal Haugen, L. S.;  Envy, A.; Borg, M.; Ekeland, T. J.; Anderssen, N. 
(2016). Discourses of service user involvement in meeting places in 
Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff 
accounts. Disability & Society; volume 31.(2) s. 192-209. 

Sundet, R.; Kim, H. S.; Ness, O.; Borg, M.; Karlsson, B. E. & Biong, S. 
(2016). Collaboration: Suggested Understandings. Australian and New 
Zealand Journal of Family Therapy 2016 ;Volum 37.(1) s. 93-104. 

McCormack, B. Borg, M.; Cardiff, S.; Dewing, J.; Jacobs, G.; Titchen, A. 
Lieshout, F. & Wilson, V.(2016). A Kaleidoscope of Hope Exploring. 
Experiences of Hope Among Service Users and Informal Carers in Health 
Care Contexts. Journal of Holistic Nursing.  

Veseth, M.; Binder, P. E.; Borg, M. & Davidson, L. (2016). Recovery in 
bipolar disorders: Experienced therapists' view of their patients' 
struggles and efforts when facing a severe mental illness. Journal of 
psychotherapy integration 2016; volume 26.(4) s. 437-449. 

Ness, O.; Kvello, Ø.; Borg, M.; Semb, R. & Davidson, L. (2017).  

Practices in Mental Health and Substance Use Care.. American Journal 
of Psychiatric Rehabilitation 2017 ;Volum 20.(2) s. 126-142.  

Veseth, M.; Binder, P. E.; Borg, M. & Davidson, L. (2017). Collaborating 
to stay open and aware: Service user involvement in mental health 
research as an aid in reflexivity. Nordic Psychology.s1-8.  



Norsk

Andvig, E., Lyberg, A., Karlsson, B. & Borg, M. (2013) Et anstendig liv: 
Erfaringer med å skape et hjem for personer med rus- og psykiske 
helseproblemer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 10(2) 160-170. 

Borg, M. & Karlsson, B. (2013) Hjemmet som samarbeidsarena 
muligheter og begrensninger i lokalbasert psykisk helsearbeid. Tidsskrift 
for psykisk helsearbeid. 10(2) 105-114. 

Ness, O.; Borg, M., Karlsson, B., Almasbakk, L., Solberg, P. & Hestad, I. 
(2013). Å delta med det du kan: Betydningen av meningsfulle aktiviteter 
i recoveryprosesser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 10(3) 219-228. 

Klevan, T.; Viksmo Solholm, M. & Borg, M. (2013) «Å være forelder står 
over alt annet» - om foreldrerollen i en psykisk krise. Tidsskrift for 
psykisk helsearbeid. 10(3) 199- 208. 

Gullslett, M., Karlsson, B., Forinder, U. & Borg, M. (2013). Ambulant 
akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise? Nordisk 
Tidsskrift for helseforskning. 9(2) 3 

Sommer, M.; Strand, M.; Borg, M.&  Ness, O.(2013). Medvandrer og 
hverdagshjelper - Fagpersoners erfaringer med å bidra til styrking av 
brukeres medborgerskap. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(1) 36-45

Jonassen, R.H. & Borg, M. (2014). Å bli snakket inn i framtida : Historier 
og refleksjoner fra Reidun og Marit. Tidsskrift for psykisk helsearbeid
2014. Volum 11.(4) s. 377-382. 

Stokmo,H., Ness, O., Borg, M., & Sommer, M. (2014) Helsearbeidernes 
erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på 
brukermedvirkning i ACT-team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 
11(1)13-23. 

Semb, R., Borg, M.& Ness, O. (2016). Tilpasning eller tilbaketrekning? - 
Tilhørighetsstrategier blant unge voksne med rus- og psykiske 
helseproblemer. Tidsskrift for velferdsforskning 3 (204-220).  

Bøker

Karlsson, B. & Borg, M.(2013). Psykisk helsearbeid som humane og 
sosiale perspektiver og praksiser. Gyldendal Akademiske. 

Jonassen, R.H. & Borg, M. (2013). Ut i arbeidslivet på egne premisser.  
Erfarings basert kunnskap om arbeid og psykisk helse.



(Forskningsrapport nr. 8/2013). Høgskolen i Buskerud. Fakultet for 
helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus. 

Borg, M.; Karlsson, B.  & Stenhammer, A. (2013). Recoveryorienterte 
praksiser. Napha. Trondheim. 

Borg, M., Sjåfjell, T. L., Ogundipe, E., & Bjørlykhaug, K. I. (2017).
Brukeres erfaringer med  hjelp og  støtte fra erfaringsmedarbeidere 
innen psykisk helse og rus. Høgskolen i Sørøst-Norge, Senter for psykisk 
helse og rus- SFPR-forskningsrapport; 1-2017. 

Biong, S. & Borg, M.(2016). Hva handler recovery om?. I: Et bedre liv : 
historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og 
psykiske helseproblemer. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 
9788205480322. s. 18-29 

Karlsson, B. & Borg, M. (2017). Recovery. Tradisjoner, fornyelser og 
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kunnskapsutvikling. Fagbokforlaget. 
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Ikke samlet oversikt. Har både nasjonale og internasjonale key notes, 
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kompetanse/erfaring 
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gjeldende søknadsfrist
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praksisfeltet dersom 
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utdanningsfaglig 
kompetanse 
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kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Bengt Karlsson

AKADEMISK TITTEL Dr.polit

STILLING Professor

UTDANNING
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within the mental health and substance abuse services. IV International 
Congress: Dual disorders, dual psychopathology - addictions and other 
mental disorders. 17.04.15. Oral presentation. Barcelona, Spania.   

Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Holgersen, Helge; Davidson, Larry. 
Hope and revovery: A scoping review. IV International Congress: Dual 
disorders, dual psychopathology - addictions and other mental disorders. 
Barcelona, Spania 17.04.15-20.04.15. Posterpresentasjon. 

Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Biong, Stian. 
Experiences of hope within the mental health and substance abuse 
services. 3rd International Congress: Dual disorders, dual pathology - 



addictions and other mental disorders.; 23.10.13-26.10.13. Barcelona, 
Spania. Posterpresentasjon. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Fagansvar videreutdanningen «Rusproblemer i et livsløpsperspektiv 
kommunalt rusarbeid» og for et kull som er i avslutningsfase på 
«Videreutdannning i Psykisk helse og rusrelaterte problemer» (Kull 
H2016).  

Deltar i «Autoetnografigruppe» på HSN. Bidrar i arbeidet med å arrangerer 
seminar i desember, samt felles skrivearbeid. Bidrar i faglig forum der 
arbeid og kunnskap rundt autoetnografi som metode står i fokus. 

Medlem Styringsgruppe som skal videreføre samarbeid med Asker 
kommune rundt FoOUI-arbeid.  

Universitetets representant i KRON (Et nasjonalt Kommunalt Recovery 
Nettverk).  

Midtveisgransker for PhD-arbeidet til Camilla Anker-Hansen ved HSN.  

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

UH-pedagogikk emne 1. 2018. 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Mona Sommer

AKADEMISK TITTEL Master i psykisk helsearbeid, spesialsykepleier

STILLING PhD stipendiat

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

03.2015 -  PhD program i Person-centred healthservice ved 
USN. 

08.2008- 06.2012 Master i klinisk helsearbeid, retning psykisk helse. 
Høgskolen i Buskerud, Drammen. Eksamensform: 
artikkel og essay. Tittel: Medvandrer og 
hverdagshjelper  En kvalitativ studie om ACT-
fagpersoners erfaringer med å styrke brukernes 
medborgerskap. (Snittkarakter: A) 

09.2005-09.2008 Videreutdanning i psykodrama/ psykodramaleder. 
Norsk Psykodrama- Akademi. Tittel 
eksamensoppgave: Psykodrama i reflekterende 
praksis. Mot en anerkjennende holdning. 

09.2007-04.2008 Videreutdanning i helsepedagogikk. Høgskolen i 
Vestfold, avd helsefag. 

08.2003-06.2006 Bachelor i sykepleie. Høgskolen i Buskerud, 
Drammen. (Snittkarakter: A) 

10.2002-10.2005 Psykodrama gruppeleder. Norsk Psykodrama- 
Akademi. Tittel eksamensoppgave: Det handler 
om å være bærer av et menneskesyn.

08.1991-06.1992 Norsk halvårsenhet. Høgskolen i Telemark.

08.1989-06.1990 Musikk 2.halvårsenhet. Høgskolen i Telemark.

08.1988-06.1991 Allmennlærerutdanning. Høgskolen i Telemark.

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Sommer, M., Strand, M., Borg M. og Ness, O. (2013). Medvandrer og 
hverdagshjelper. Fagpersoners erfaringer med å styrke brukernes 
medborgerskap i et ACT- team. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 1
(10), 36- 45. 



Sommer, M. & Eilertsen, G. (2013). Kognitiv Miljøterapi i kommunalt 
bofellesskap. Sykepleien Forskning, 2 (8), 132-138. 

Stokmo, H., Sommer, M., Borg, M. og Ness, O. (2014) Systematikk og 
fleksibilitet  brukermedvirkning i ACT- team. Tidsskrift for Psykisk 
Helsearbeid.

Fjordside, S., Lindberg, S., Nielsen, H.S., & Sommer, M. (2016). «Unge som 
vidensaktører». I: T. Wulf-Andersen, T., R. Follesø, T. Olsen, (Red.). Unge, 
undenforskab og social forandring. Velferd, professioner og hverdagsliv 
under  forandring.Nr.1/2016. København: Frydenlund Academic.   

Sommer, M. (2016). Mental health among youth in Norway.
Report. Stockholm, Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 

Sommer, M. (2016). Mental health among youth in Sweden.
Report. Stockholm, Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 

Sommer, M. (2016). Mental health among youth in Denmark.
Report. Stockholm, Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 

Sommer, M. (2016): Jeg er meg et menneske på vei- ikke et problem som 
skal fikses. Tanker om hva unge tenker om psykiske helseproblemer og 
deltakelse i utdanning og arbeid. Essay. Tidsskrift for Psykisk helsearbeid, 
13 (1-2), 140-145.

Sommer, M., Ness, O., & Borg, M. (2017). Helpful Support to Promote 
Participation in Education and Work  Subjective Experiences of People 
with Mental Health Problems: A Literature Review. Journal of Social Work 
in Mental Health, DOI:10.1080/15332985.2017.1395778.  

Sommer, M., & Saevi, T. (2017). Beyond Support. Exploring support as 
existential phenomenon in the context of young people and mental 
health. Journal of Indiopacific Journal of Phenomenology, 17(2), 11 pp. 
DOI: 10.1080/20797222.2017.1370899. 

Sommer, M., & Saevi, T. (2018). Lived space and support as interrelated 
phenomena in the context of young people with mental health problems.
Journal of Phenomenology & Practice, 12(1), 40-56. 

Sommer, M. & Ness, O. (2018). Å utforske fenomenet støtte gjennom 
dialogiske samtaler i en medforskergruppe. I: Perspektiver på psykisk 
helse- og rusarbeid: Recovery, erfaringsbasert kunnskap og 
samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 
9788245023992. s. 123-132. 



Sommer, M., Finlay, L., Ness, O., Borg, M. & Blank, A. (in review). 
 A less recognized dimension of support for 

young people facing mental health challenges?  

Presentasjoner: 
Fag -og forskningsdagene for sykepleietjenesten 2015. Poster: «Ung og 
Inkludert».

-session.  

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

05.2013- 02.2015  
Prosjektleder Øvre Eiker kommune (100 %). Prosjekt: 
15 

Engasjement i 10 % i Øvre Eiker kommune, som en veiledende 
funksjon for «Ressursteam 15-24», gjeldene ett år av gangen fra 
01.03.2015.   

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  
Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Rolf Sundet

AKADEMISK TITTEL Ph.D.

STILLING Professor

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Cand.psychol
Ph.D. 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner: 
6. Ness, O., Karlsson, B., Biong, S., Sundet, S., McCormack, B., & Kim, H. S. 
(2013). A model for collaborative practice in community mental health 
care. Scand. Psychol.  1, e6. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e6

7. Sundet, R. (2014). Patient-focused research supported practices in an 
intensive family therapy unit.  Journal of Family Therapy, 36(2), 195-216. 

8. Sundet, R., Kim, H. S., Ness, O., Borg, M., Karlsson, B. & Biong, S. (2016). 
Collaboration: Suggested understandings. Australian and New Zealand 
Journal of Marital and Family Therapy, 37, 93-104. 

9. Rober, P., van Tricht, K. & Sundet, R. (2017). Feedback-oriented therapy. 
Context. (154), p. 43-46. 

10. Sundet, R. (2017). Feedback and conversational tools: How come? 
Context,  (154) s. 18-21 

12. Sundet, R. (2017). Commentary: Feedback-in-therapy and feedback-as-
therapy: Possible paths in the use of feedback?. Australian and New 
Zealand Journal of Family Therapy, 38, s. 464-467 

13. Johansen, A-K., Svendsen, B. A. & Sundet, R. (2017).  Children who 
experience domestic violence  dilemmas in social work 
practice. European Journal of Social Work, 20(5) s. 741-753 

Norwegian: 

4. Sundet, R. (2014). Forsker og terapeut  Sammenfletting av roller som 
grunnlag for en  forskende klinisk praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 
11(1), 34-43. 

5. Sundet, R. (2015). Arbeid i ambulante team og familieenheter - funn fra 
en forskende kliniker. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(1) s. 39-49 



6. Sundet, R. (2015). Kunnskap i evidensens tid: Mot en 
kunnskapsforståelse for praktiserende familieterapeuter. Fokus på 
familien, 43(1) s. 6-25 

7. Sundet, R. (2016). Forskning på lokal praksis i psykisk helsevern for barn 
og unge. Del I: En familiebasert praksis, Fokus på familien. 1, 45-66 

8. Sundet, R. (2016) Forskning på lokal praksis i psykisk helsevern for barn 
og unge. Del II: Den nomadiske tenkemåten og ambulant arbeid, Fokus på 
familien. 43.(2) s. 113-131 

Books:

8. Sundet. R. (2015). Psykoterapi uten problem -- et gjensyn. I: H. Haavind 
& H. Øvreeide (Red). Barn og unge i psykoterapi. Samspill og 
Utviklingsforståelse.2dre utgave.  Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 225-248. 

9. Sundet, R. (2016). Ambulant arbeid : en psykoterapeutisk arbeidsform 
inspirert av miljøterapi. I: A. Olkowska & B. Landmark (Red). Miljøterapi. 
Prinsipper, perspektiver og praksis. Bergen: Fagbokforlaget s. 87-107 

10. Sundet, R. (2016). Maktens manifestasjoner i psykisk helsevern: En 
personlig historie. I: B. Karlsson (Red). Det går for sakte i arbeidet med 
psykisk helse og rus. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 74-89  

11. Sundet, R.  & McLeod, J.  (2016). Narrative approaches and pluralism. I: 
M. Cooper &  W. Dryden (Eds). Handbook of Pluralistic Counselling and 
Psychotherapy. London. Sage Publ. p. 147-157. 

12. McLeod, J. & Sundet, R.  (2016). Integrative and eclectic approaches 
and pluralism I: M. Cooper & W. Dryden (Eds). Handbook of Pluralistic 
Counselling and Psychotherapy.  London. Sage Publ. p. 158-169. 

13. Reichelt, S. & Sundet, R. (2017). Systemteoretisk forståelse av familier 
med barn. I: Liv  Mette Guldbrandsen. Oppvekst og psykologisk utvikling. 
Innføring i psykologiske  perspektiver. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. 
s. 304-337 

14. Sundet, R. (2017). Feedback as means to enhance client-therapist 
interaction in therapy.  I: T. Tilden & B. E. Wampold (Eds). Routine 
outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically 
informed therapist.  Cham, Switzerland: Springer s. 121-142 

15.Holthe, J-F., Kristiansen, L., Sundet, R., & Ness, O. (2017). Parterapiens 
historie. I: Ottar Ness: Håndbok i parterapi. Bergen: Fagbokforlaget. s. 19-
25 

16. Sælør, K.T.,  Klevan, T. G. & Sundet, R. (2017). "Du må gi for å få..." 
Historier om hvordan håp kan vokse gjennom dialog og samhandling. 
I: Bengt Karlsson & Marit Borg (Red). Perspektiver på psykisk helse- og 



rusarbeid: Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert 
kunnskapsutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. s. 45-56 

17. Sundet, R. (2018). Å arbeide med tilbakemelding: En 
erfaringsoppsummering. I: Bengt Karlsson og Marit Borg (red). 
Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid. Recovery, erfaringsbasert 
kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Bergen: 
Fagbokforlaget. s. 97-107. 

18. Sundet, R. (2018).  En autoetnografisk beretning om veien til 
autoetnografi. I: Bengt Karlsson og Marit Borg (red). Perspektiver på 
psykisk helse- og rusarbeid. Recovery, erfaringsbasert kunnskap og 
samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Bergen: Fagbokforlaget. s. 161-171. 

Presentasjoner: 
Open Network for Dialogical Practice 2016: Workshop 

3. Vancouver School for Narrative Practice 2016: Workshop 

4. The 11th Nordic Conference in Family Therapy, 2017: Workshop 

5. Achieving Clinical Excellence, Amsterdam, Nederland, 2013: Plenary 

6. Practicas Colaboratives Y Dialogicas, Tenerife, Spania, 2017: Workshop 

7. 4th International Conference on Dialogical Practices, Turin, Italia, 2017: 
Workshop 

8. SEPI, Dublin, Irland, 2016: Discussant, symposium. 

9. 1st International Conference on Pluralistic Counselling & Psychotherapy, 
2018: Plenary 

10. Norsk forening for familieterapi, 2018: Workshop 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Spesialistpsykolog i 50% stilling fram til 1 mars 2016

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  



Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Olav Tangvald-Pedersen

AKADEMISK TITTEL Cand.polit

STILLING Høgskolelektor

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Pedagogikk
Grunnfag                                           60 stp 
Mellomfag                                         30 stp 
Hovedfag, obligatoriske emner     60 stp 
Hovedoppgave                                 60 stp 

Sosialantropologi 
Grunnfag                                           60 stp 
Mellomfag                                         30 stp 
Storfag                                               30 stp 

Filosofi 
Grunnfag                                           60 stp 

Det moderne samfunn                                  30 stp 
Almenfag/ex.phil                                            30 stp 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. (2017). The interconnection 
between mental health, work and belonging: A phenomenological 
investigation. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 17 (2) 11p. doi: 
10.1080/20797222.2017.1392759 

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. (2017). Towards a tinkering 
participatory research method in mental health. Scandinavian Journal 
of Disability Research, 19 (1), 7-17. 
doi.org/10.1080./15017419.2016.1222305 

Bongaardt, R., Frøyen, G. and Tangvald-Pedersen O. (2013). 
Phenomenological pedagogy in higher education of mental health 
workers: An example fraom Norway. Sage Open, 3 (1). DOI: 
10.1177/2158244013481359 

Presentasjoner: 

Tangvald-Pedersen O. og Høiseth, J. R. (2017). Skisse til en 
«hjemmesnekret» medforskningsmodell: Tilhørighetens betyding for 
helsefremming på arbeidsplassen. Invited presentation on 
Forskningskonferansen Medforskning, Loen 19 - 21th september. 

Tangvald-Pedersen, O and Bongaardt R. (2013). Participatory 
phenomenological research on mental health: Steps to a 
complementary phenomenological model of descriptive and 



interpretative methodology. Paper at the 32nd International Human 
Science Research Conference. Alborg University

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Ph.D kurs
Phenomenology of practice and the tradition of the Utrecht 
School (4 stp) 
Philosophy of science and research ethics (10stp) 
Kvalitative metoder (5 stp) 
Reviewing the literature: situating your study in the field (1 stp) 
Dialogical communication, participation and collaboration in 
research (5 stp) 
Phenomenological research method 4 (stp) 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Veiledningspedagogikk

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Tore Norendal Braathen

AKADEMISK TITTEL Førsteamanuensis

STILLING Førsteamanuensis
Institutt for helse-, sosial og velferdsfag 
Universitetet i Sørøst-Norge 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 
studiepoeng  

2015 PhD-utdanning, Universitetet i Oslo, Avdeling for 
Samfunnsmedisin. 
rehabilitation?  Measurements and perceptions of return to 

2006  Masterutdanning, Høgskolen i Telemark, Natur- helse 
og miljøvern. 

2004 Økonomi og administrasjonsfag, Høgskolen i Telemark (34 
studiepoeng). Fag: Organisasjonsfag, Markedsføring, 
Informasjonsbehandling, Statistikk, Samfunnsvitenskapelig 
metode 

2002 Miljørettet helsevern, Høgskolen i Akershus (20 vekttall)
2001  Fysioterapiutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag  

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner:

Gensby U, Braathen TN, Jensen C, Eftedal M. Designing a process evaluation 
to examine mechanisms of change in return to work outcomes following 
participation in multicomponent occupational rehabilitation (the STAiR study): 
A theory-driven and interactive research approach. International Journal of 
Disability Management. 2018 (accepted for publication).   

Johansen T, Lund T, Jensen C, Hedeager Momsen AM, Eftedal M, Øyeflaten I, 

Braathen TN,,Stapelfeldt CM, Ben Amick III, Labriola M. Cross-cultural 
adaptation of the Work Role Functioning Questionnaire 2.0 to Norwegian and 
Danish. WORK. 2018; doi: 10.3233/WOR-182705.  

Aasdahl L, Pape K, Jensen C, Vasseljen O, Braathen T, Johnsen R, Fimland MS. 
Associations Between the Readiness for Return to Work Scale and Return to 
Work: A Prospective Study. J Occup Rehabil 2017; doi: 10.1007/s10926-017-
9705-2.      

Øyeflaten I, Opsahl J, Eriksen HR, Braathen TN, Lie SA, Brage S, Ihlebæk C, 
Breivik K. Subjective health complaints, functional ability, fear avoidance 
beliefs, and days on sickness benefits after work rehabilitation  a mediation 
model. BMC Musculoskeletal Disorders 2016 ;17(225) 

Braathen TN, Eftedal M, Tellnes G, Haugli L. Work inclusion: Self-perceived 
change in work ability among persons in occupational rehabilitation. 
Vulnerable Groups & Inclusion 2015 [published Mar 27]; doi 
10.3402/vgi.v6.26624. Available from: 



http://www.vulnerablegroupsandinclusion.net/index.php/vgi/article/view/26
624 

Braathen TN, Brage S, Tellnes G, Øyeflaten I, Jensen C, Eftedal M. A 
Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to 
Work Scale and Future Work Participation in Norway. J Occup Rehabil 
2014;24(4):650-7. 

Braathen TN, Tellnes G (2014). Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering? I: 
Tellnes G, Claussen B (Red.), Folketrygdens framtid Hvor går NAV? Oslo: 
Cappelen Damm. 

Braathen TN, Brage S, Tellnes G, Eftedal M. Psychometric Properties of the 
Readiness for Return to Work Scale in Inpatient Occupational Rehabilitation in 
Norway. J Occup Rehabil 2013; 23(3):371-80. 

Konferansepresentasjoner: 
Nordic conference in work rehabilitation, Reykjavik 2016 
Trygdeforskningsseminaret, Asker 2015 
EUMASS conference: Scientific knowledge and good practice in 
insurance medicine and social security, Stockholm 2014 
Arbeid og helse, Åpen Arena 2014

Øvrig relevant 
kompetanse/erfarin
g 
de siste fem årene 
før gjeldende 
søknadsfrist
(inkludert erfaring 
fra praksisfeltet 
dersom relevant)  
Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge (2016)

Oppgi relevant 
digital kompetanse 
og kurs/kunnskap 
om nettpedagogikk



NAVN Monika Knudsen Gullslett

AKADEMISK TITTEL PhD Helse og idrettsvitenskap

STILLING Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Cand.Mag (sosiologi og psykologi mellomfag)

Cand.Polit (sosiologi mellomfag) 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:

Pågående arbeid: 
Gullslett, Monika K.,Stendal, Karen, Juvet, Lene (in progress): Use of 
assistive technology for children and adolescence with intellectual 
disabilities - Experiences in everydaylife.and service innovastion. A 
systematic review. Planlagt publisert I Disability and Rehabilitation. 

En kvalitativ studie om velferdsteknologi og myten om den informerte og 
interesserte pårørende. Planlagt publisert i Nordisk tidsskrift for 
velferdsforskning. 

Gullslett, Monika K. (In progress): Brukeres opplevelser med psykiske 
kriser og ambulante akutteam  - hva er erfaringen ett år etter første møte 
med AAT. Artikkel 

Gullslett, Monika K., Andvig Ellen (in progress): Byråkratisk organisering av 
velferdsstaten og tillit. Trekantsamtaler grunnlag for varig arbeid for 
tidligere innsatte og rusavhengige. Bokkapittel og artikkel. 

Eide, T, Nilsen, E., Gullslett, M., A, Eide, H (in press). Tillitsmodellen 
erfaringer med hovedpilotering  av selvstyrende team i tre bydeler  i Oslo 
kommune Rapport Oslo kommune.  

Stendal, K, Nilsen, E, Gullslett, M (in progress): The Complexity and the 
lack of involvement of Stakeholders to Implementation of Technology in 
Municipal healthcare  towards an ontological framework. ECIS 

Publisert: 
Gullslett, Monika K. Stubben, Knut, Lofthus, Ann-Mari (2018) 
Samarbeidsbasert forskning - grunnlag for økt demokrati, likeverdighet og 
bedring? Erfaringer fra en kompetansegruppe. Senter for psykisk helse og 
rus. Drammen. Jubileumsbok, senter for psykisk helse og rus. 



Andvig, Ellen, Gullslett, Monika K. og Edwards, Victoria (2018) Drømmen 
om A4. Kjerring og unger, hus og bil - Hva skal til? Senter for psykisk helse 
og rus. Drammen. Jubileumsbok, senter for psykisk helse og rus. 

Gullslett, Monika K., Dugstad, Janne (2017). How to implement social 
innovation and social entrepreneurship in bachelor programs? An example 
from a development project at the University College of Southeast 
Norway. Paper and Conference presentation. EMES. 

Gullslett, M. K. (2017). «hvordan studere endring i pasienters helsetilstand 
innen ambulante akutteam» - individuelle, sosiale og kontekstuelle 
faktorer. [Essay]. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1).  

Nilsen, Etty R., Dugstad, Janne, Gullslett, Monika K., Eide, Hilde og Eide, 
Tom (in press): Sluttrapport i Digitalt tilsyn.  

Eide, T, Nilsen, Gullslett, M., Olafsen, A, Aaberg, A, Eide, H (2017). 
Tillitsmodellen   erfaringer med mini-pilotering  av selvstyrende team i 
tre bydeler  i Oslo kommune Rapport Oslo kommune. 

Gullslett, M. K. (2016). En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og 
erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam : Hva kan 
fremme bedring i psykiske kriser? (Doctoral thesis). Universitetet i Agder, 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Kristiansand. Dissertation 
(doktorgradsavhandling) 

Nilsen, Etty R., Dugstad, Janne, Gullslett, Monika K., Eide, Hilde og Eide, 
Tom (2016): Exploring resistance to implementation of welfare technology 
in municipal healthcare services - a longitudinal case study. BMC Health 
Services Research 

 Personal experiences of mental health 

Nilsen, E.R. et al. (2015): Eldreomsorg og teknologi. Feature article in 
Agderposten (November 27th 2015), in Laagendalsposten (November 29th 
2015), and in Drammens Tidende (December 3rd 2015). 

Gullslett, M., Hesook, S.K., Borg, M. 2014. 

Scandinavian Psychologist. 

Gullslett, M., Karlsson, B., Forinder, U., Borg, M. 2014. «Ambulant 
akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?». Nordisk 
tidsskrift for helseforskning. Tromsø. 



Nilsen, Etty R., Dugstad, Janne, Gullslett, Monika K., Eide, Hilde og Eide, 
Tom (2014): Implementering av velferdsteknologi i helse- og 
omsorgstjenester. Undertittel: Opplæringsbehov og utforming av nye 
tjenester  en sluttrapport.  

Presentasjoner: 
Etty R. Nilsen, Torbjørg T. Meum, Janne Dugstad, Hilde Eide, Tom Eide, 
Tom Eikebrokk, Monika K. Gullslett, Carl E. Moe and Karen Stendal (2017). 
Implementation of digital surveillance technology  innovation through 
cooperation and co-creation. SHI2017, Kristiansand, august 2017. Number: 
28 

Gullslett, Monika K., Dugstad, Janne (2017). How to implement social 
innovation and social entrepreneurship in bachelor programs? An example 
from a development project at the University College of Southeast 
Norway. Paper and Conference presentation. EMES. 

Nilsen, Etty; Dugstad, Janne H; Gullslett, Monika; Eide, Tom; Eide, Hilde.  
Institutional resistance to welfare technology in the municipal health and 

resisting and resistance in and around organizations, 22nd-24th May 2014; 
2014-05-22 - 2014-05-22 HBV  

Winness, Monika Gullslett; Borg, Marit; Kim, Hesook Suzie. Mental health 
crisis - experiences and strategies in everyday life. Psychiatrische Praxis 
2011 ;Volum 38. 

Eide, Hilde; Eide, Tom; Dugstad, Janne H; Gullslett, Monika; Nilsen, Etty.  
Flaskehalser i implementeringen av velferdsteknologi. 
Evalueringskonferanse Digitalt nattilsyn; 2014-05-27 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Tatt opp i kvalifiseringsprogram for toppstilling ved USN. Oppstart 
septermber 2018. 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

UH ped emne 1 fullført vår 2018

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Studieretningsansvarlig for master i digitalisering og innovasjon i helse og 
velferdstjenester. 



NAVN Hans Abraham Hauge

AKADEMISK TITTEL PhD
Mag.art. 

STILLING Førsteamanuensis 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2011 PhD ved UiB
1997 Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO (60 studiepoeng) 
1996 Magistergrad i sosiologi, UiO  
1992 Cand.mag., med grunnfag i litteraturvitenskap og historie,  
              mellomfag i sosiologi, UiO 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:

Vassend, E.L.F., Eide, K., Kittelsaa, A.M. & Hauge, H.A. Encountering 
barriers to family life: Young adults with intellectual disabilities and their 
experiences with intimate relationships (submitted by request to special 
issue of The History of the Family).  

case of Afghan unaccompa
European Journal of Social Work pending minor revisions) 

Social enterprise in Norway  caught between 
collaboration and co-
Review on Social entrepreneurship to tackle unmet social challenges. 
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Oslo 
12-13 December 2017  

Hauge, H. A. and Wasvik, T.M. (2016). «Social enterprise as a contested 
terrain for definitions and practice: T
Gawell, M. & Spears, R (Eds.) Social Entrepreneurship and Social 
Enterprise. Nordic Perspectives. London: Routledge 

Larsgaard, A.K. & Hauge, H.A. (2016). Fremgangsmåter for å fremme 
framtidas talenter: Hva kan kommunene gjøre for å øke andelen som 
gjennomfører videregående opplæring. Rapport til Fylkesmannen i 
Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge 

Hauge, H. A. m.fl. (2015). «Praksisstudier i profesjonsutdanning: Å bli 
vernepleier med egen arbeidsplass som læringsarena.» Fontene Forskning
Nr. 2, 2015  

Presentasjoner: 



Vike, H. and Hauge, H.A. (2018).Civic associations in the state: The case of 
elderly care in Norway. Oral presentation. 3rd EMES-Polanyi International 
Seminar. Roskilde University April 16-17   

Gjertsen, H, Bruun, F, Hauge, H.A. (co-presenter) og Kvam, L. (2018). Nye 
måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. 
Muntlig presentasjon på den 8. nasjonale forskningskonferansen i Norsk 
Nettverk for forskning om funksjonshemming. Værnes 4-5 juni 

Vassend, E.L.F and Hauge, H.A. (2018). Impulsivitetens rasjonalitet. Om det 
å være ung og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse. Muntlig 
presentasjon på den 8. nasjonale forskningskonferansen i Norsk Nettverk 
for forskning om funksjonshemming. Værnes 4-5 juni 

Hauge, H.A. et.al (2017). How can supervised professional training at the 
workplace strengthen facilitation of autonomy for people with intellectual 
disabilities? Oral presentation. NNDR 14th Research Conference. Ørebro 
May 3.-5. 

Wasvik, T.M., Larsgaard, A.K & Hauge, H.A. (presenter) (2016). Social 
enterprise and the third sector: an analysis of public discourse in Norway. 
Oral presentation at ISTR 12th International Conference. Stockholm June 
28.-July 1.  

Hauge, H.A. (2016). Innovasjon gjennom samarbeid om utdanning mellom 
høgskole og «praksisfelt». Foredrag på Forskningsdagene HSN (Porsgrunn) 
26. september 

Hauge, H.A. (2016). Samhandling mellom tjenester til utsatte barn og 
familier. Foredrag på SRS-HS Karrieredag. HSN (Porsgrunn) 29. mars 

Larsgaard, A.K., Hauge, H.A. (presenter) & Eide, K. (2015). Improving 

The interplay between entrepreneurs, children, child welfare officers, and 
academia. Oral presentation at EMES 5th International Research 
Conference. Helsinki June 30.-July 3.  

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

2018-20 Prosjektleder for «work package» i «Work Inclusion for                   
Hovedprosjekt NFR PROFESJON  

2017-20 Prosjektmedarbeider i «Tjenesteshop - brukerstyring av 
kommunale tjenester i Larvik kommune» Hovedprosjekt NFR HELSEVEL 

2016-19 Prosjektm Finansiert av 
NordForsk  



2014-19 Prosjektleder og faglig ansvarlig for lederopplæringsprogrammet 
«Samhandlende lederskap for tjenester til utsatte barn og familier (15 
st.p) Gjennomført på oppdrag for KS i 2014, 2016 og 2018-19 

2018- Medarbeider i 10 prosent engasjement i den nasjonale 
forskerskolen PROFRES (Profesjonsrettet og praksisnær forskning på 
områdene helse, velferd og utdanning)

2017      Engasjert som uavhengig nasjonal ekspert I sosialt 
entreprenørskap a
and Inclusion of the European Commission (Mutual Learning Services 

2016- Medlem i Senter for Omsorgsforskning Sør sin faglige 
referansegruppe 

2015-  Utvikling og periodevis ledelse av forskningsgruppen 
«Velferdstjenester til utsatte grupper» (VETUG)

2014-     Utvikler av og veileder i «Funksjonshemming og velferdsstat» 
(rekrutteringsstipender KD) 

2013-    Medarbeider og periodevis prosjektleder i «Fleksibel 
vernepleierutdanning». FoUI-prosjekt tilknyttet studieprogrammet 
Bachelor vernepleie HiT/ HSN. Delfinansiert av KD, Fylkesmannen i 
Telemark, og deltakerkommuner 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

1997 Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO (60 studiepoeng)

2014      Kurs i PhD-veiledning ved PhD-utdanningen i Kulturstudier (USN) 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

2013-16 Faglig prosjektleder «Entreprenørskap i vernepleierutdanningen» 
Finansiert av Norgesuniversitetet, se 
https://norgesuniversitetet.no/soknad/entreprenorskap-i-
vernepleierutdanning
Utstrakt erfaring med bruk av digitale verktøy for å gjennomføre «flipped 
classroom» i deltidsutdanningen i vernepleie.  



NAVN Heidi Haukelien

AKADEMISK TITTEL PhD

STILLING Førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning SØR, Universitetet i 
Sørøst-Norge 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2013: Ph.d. Social anthropology, University of Bergen
2000:  Cand. Polit. Social anthropology, University of Oslo 
1995:  Cand. Mag. Social anthropology 
1992:  Practical pedagogical exam, University of Oslo 
1983:  Authorised nurse, Telemark University College 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Haukelien, H. og Vike, H. (2018) Oversvømmet av ansvar? I sykepleiehelse 

 en overlevelsesguide.  (Overloaded by responsibility? In Nurses health 
a guide to survival) Sykepleien ISS 0806-7511 

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Forventningens kraft. Sosialantropologisk 
perspektiver på psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad. (The 
power of expectations. Anthropological perspectives on psychotherapy 
and cultural contexts at Modum Bad Psychiatric Hospital). Oslo: Gyldendal. 
ISBN 788205484771 (peer reviewed)  

Haukelien, H. og Wyller, T.B. (2017) Når alle gode krefter drar i feil retning. 
I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. 
When all intentions lead in the wrong direction. In New Health Politics. 
There are solutions). Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3. 

Hvalvik, S. og Haukelien, H. (2017) Eldre pasienter i overgangsfasen fra 
spesialisthelsetjenester til kommunale tjenester. (Older patients in 
transition between specialist health care services and municipal health 
care service). I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det 
finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.  

Haukelien, H. (2017): Det politiske ansvarets forvitring. (Disintegration of 
political responsibility). I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny 
Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-
3.  

Wyller, T.B. og Haukelien, H. (2017): Det finnes løsninger. (Solutions can 
be found).I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes 
løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.  

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Family therapy and holistic complexity. 
An ethnographic approach to therapeutic practice in a Norwegian 
psychiatric clinic. I Routine Outcome Monitoring in Couple and Family 



Therapy. The Empirically Informed Therapist. Springer. ISBN 978-3-319-
50674-6. Fagfellevurdert (peer reviewed) 

Haukelien, H. (2017). Anmeldelse Karin Wideberg (red): I hjertet av 
velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. (Book revew of «In 
the heart of the welfare state. An invitation to institutional ethnography) i 
Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016. Årg.27, nr.3/4  side 274-276:  (peer 
reviewed journal). 

Vike, H. og Haukelien, H. (2016). Omsorgens grenser. I Omsorgsarbeidets 
sosiologi. (The limits of care. In The sociology of care). Neumann, C. B., 
Olsvold, N. og Thagaard, T. (ed.) Fagbokforlaget. (peer reviewed 
anthology). 

Haukelien, H. (2016). Faglighet, forpliktelse og mening. I Tilbakeblikk på 
velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. (Professionalism, 
commitment and meaning. In Looking back on the welfare state). Vike, H., 
Debessay, J. og Haukelien, H. (ed.) Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-
46447-6. (peer reviewed anthology). 

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Betingelsene for 
profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring. I Tilbakeblikk på 
velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. (The conditions for 
performance of professionalism in a changing welfare state).  
Vike, H. Debessay, J. og Haukelien, H. (ed.) Gyldendal Akademisk. ISBN 
978-82-05-46447-6. (peer reviewed). 

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Grasrotbyråkratiets historisk-
politiske forankring. I Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og 
tjenester. (The Historic-political roots of the street level bureaucracy) Vike, 
H., Debessay, J. og Haukelien, H. ed.) Gyldendal. Akademisk. ISBN 978-82-
05-46447-6. (peer reviewed).  

Haukelien, H., Bruun Wyller, T., Engebretsen, L.S. & Aakre, M. Senger til 
alle! Tidsskriftet Sykepleien nr. 3. 2014. (Beds for all). 

Haukelien, H. (2013). Omsorgsyrker, hierarki og kjønn: Historiske linjer. 
(Welfare professions, hierarchy and gender. Historical lines). In Norsk 
Antropologisk Tidsskrift Nr. 03-04/2013 (peer reviewed). 

Haukelien, H. (2013.) Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i 
velferdskommunen. Ph.d.-thesis submitted spring 2013 at University of 
Bergen. In English: Care and Management. Work, Gender and  

Presentasjoner: 
2016: Skal alle gjøre alt? Nye modeller for samhandling (The same tasks 
for everyone? New models for cooperation). 10th Annual Nursing 
Conference. Norwegian Nurse Association,  Gardemoen Airport, Oslo. 



2016:  Cultural Models, Organizations and Professional service Providers. 
76th Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology in 
Vancouver. 

2015:  Om troverdige vitner i offentlig debatt. (About trustworthy 
witnesses in the public debate). Paper at the Annual Conference of the 
Norwegian Anthropology Association.  

2015: Frivillighet i eldreomsorgen. Barrierer og muligheter. (Voluntary 
work in elderly care. Barriers and possibilities). Seminar at Center for Care 
Research, West (Bergen). 

2014:  Analytisk mangfold som analytisk grep. Feltarbeid i helse- og 
omsorgssektoren. (Analytic pluralism as an analytic strategy. Doing 
fieldwork in the heath- and social services). Seminar at Center for care 
research, West (Bergen). 

2013:  Unpaid work, Social Inclusion and Value. Organizer and discussant 
at the workshop:  Reconseptualizing the labour marked. 112th Annual 
meeting of the Association of American Anthropologists (AAA), Chicago. 
2013:  Gender equality at the work place. Conference at Core, Center for 
equality research, Oslo. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Haukelien has broad experience with projects concerning co-creation- and 
co-research with municipalities. She participates in the following research-
projects: 

2017-2020: «Tjenesteshop» (Serviceshopping). Leader of the research-
team consisting of partners from University College of South East-Norway, 
Telemark Research Institute and Sintef). Larvik municipality is the project-
owner. Funded by Helsevel, The Norwegian Research Council.   

2017-2018: «Vis Veiledning, integrering og samhandling». (Supervision, 
integration and interaction). Øvre Eiker municipality is the project-owner. 
Preliminary work, funded by Oslofjord Regional Research Council. 

2017-2018: «Individuell boligplan» Leader of the research team 
(University College of South East-Norway and Telemark Research 
Institute). Sandefjord municipality is the project owner.  Preliminary work 
(Funded by Oslofjord Regional Research Council). 

2017-2019: «Evaluering av kommunale utviklingsmidler» (Evaluation of 
municipal  
developement funds (Telemark research Institute and Proba Social 
Analyses. Funded by IMDI (The Norwegian Migration Directorate).  

Committees and research groups 



Research Group: Studies of Older People (STOP), USN (leader of 
the local campus group, and chair member of central group) 
Research Group: Municipal health and care services in an aging 
population. Center for Care Research West  
Member of an official appointed council for collaboration between 
The University College of South East Norway (HSN) and municipal 
health care institutions in Telemark  
Deputy chairman, The Health Care Campaign Norway 
Board member, Senior Norway 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 

Praktisk-pedagogisk utdanning (UiO)

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk



NAVN Lars Ueland Kobro

AKADEMISK 
TITTEL 

Cand.polit

STILLING Senterleder/seniorforsker 
Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon  

UTDANNING
kun utdanninger 
på minst 30 
studiepoeng  

Cand.polit. (Sammenliknende politikk/sosiologi/religionsvitenskap)
Master i faglitterær skriving (fra 1. august 2018)

Forskning og 
utviklingsarbeid 
de siste fem 
årene før 
gjeldende 
søknadsfrist

Fire relevante publikasjoner:
- Rapport: Statlig rammevilkår på ramme alvor. 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2463099
- Rapport: Demokratisk innovasjon 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2482842
- Håndbok: La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial 

innovasjon. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2488431
- Stedsinnovasjon Nytte eller smykke? - Et begrep på leting etter innhold 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2439711/1920.p
df?sequence=2

Fem presentasjoner, de siste tre månedene:
- Foredrag for Fleksibel utdanning Norge, femti års jubileum: 

Om den digitale utdanningen med blikket femti år framover. 26.4.18 
- Foredrag for 2 x KS strategikonferanse i Vrådal og Sundvolden: 

Samskapende sosial innovasjon. 14.2. og 20.2. 2018 
- Foredrag for Helsedirektoratets nærmiljønettverk: Samskapende sosial 

innovasjon i norske nærmiljø. 13.4.18 
- Foredrag for nasjonalt «Partnerforum»; 20 statlige virksomheter, 

koordinert av BI og UiO: Tjenesteutvikling gjennom samskaping i norske 
kommuner. Et neoliberalt knep eller en metode for demokratisk 
innovasjon? 29.5.18. 

- Foredrag på «Sentralen», i Oslo åpen forelesning: Litt teori, en modell 
og to verktøy for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner. 
6.3.18 

-
Øvrig relevant 
kompetanse/erfa
ring 
de siste fem 
årene før 
gjeldende 
søknadsfrist

Prosessleder og fasilitator for kommunale strategiprosesser og 
utviklingsprosjekter med mål om å styrke innovasjonshøyde, i et tyvetalls 
kommuner og kommuneregioner de siste fem årene: 10 Helgelandskommuner, 
Gjøvikregionen, Østre Agder regionsamarbeid, Setesdal, Grenlandsamarbeidet, 
Indre Østfold, Vest-Telemark, Næringssamarbeidet i Rogaland og en rekke
enkeltkommuner.  



(inkludert erfaring 
fra praksisfeltet 
dersom relevant)  

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  
Oppgi relevant 
digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap 
om 
nettpedagogikk



NAVN Lise E. Langemyhr

AKADEMISK TITTEL Universitetslektor

STILLING Universitetslektor i vernepleie

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2011. Bachelor i vernepleie 
2015. Master i Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
Utarbeidet prosjektbeskrivelse (og søkt stilling som PhD-stipendiat ved 
USN) til PhD-prosjektet «Velferdsteknologi og deltakelse». 

Presentasjoner: 
Hauge, H.A. Henriksen, F.T., Langemyhr, L.E. and Braathen, T.N. (2017). 
How can supervised professional training at the workplace strengthen 
facilitation of autonomy for people with intellectual disabilities? Oral 
presentation. NNDR 14th Research Conference. Ørebro May 3.-5. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

2016-dd: Deltaker i forskningsprosjektet «Fleksibel vernepleierutdanning». 
Intervjuer, analyser og formidling 

2015-dd: Deltaker i Nasjonalt nettverk for helsefag ved 
vernepleierutdanningen. Nettverket har representanter fra alle 
utdanningsinstitusjoner som har vernepleierutdanning i Norge, og har 
samlinger 1-2 ganger i året.

Mange års erfaring fra arbeid med mennesker med fysisk og psykisk 
utviklingshemming (primært bolig).

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Fullført og bestått et år med UH-pedagogikk i regi av USN (da HSN). 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Har erfaring med flippet-classroom-undervisning, blant annet med 
Omnijoin. Har også erfaring med Wiseflow, blant annet med å lage digitale 
flervalgprøver. 



NAVN Ann Kristin Larsgaard  

AKADEMISK TITTEL PhD-stipendiat

STILLING Stipendiat ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag, Fakultet for 
helse og sosialvitenskap Høgskolen i Sørøst- Norge (USN) 

UTDANNING Doktorgradsprogrammet: Kulturteori, USN

Praktisk-Pedagogisk-Utdanning, HIVE ( nå USN)

Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, HSN 

Bachelor i sosialt arbeid, HIO 

Sosialantropologi grunnfag og mellomfag, UIO 

Forskning og 
utviklingsarbeid de siste 
fem årene før gjeldende 
søknadsfrist

Publikasjoner: 

Eide, K., Kjelaas, I., & Larsgaard, A. K. (2017). Hjem eller 
institusjon? Tidsskrift for velferdsforskning, 20(04), 317-331. 

Larsen, A.& Larsgaard, A.K. (2017). Samskabelse kræver noget 
andet  et studie af likeverd i samskabelse. Uden for Nummer, 34, 
4-13. 

Larsgaard, A.K. & Hauge, H.A. (2016). Fremgangsmåter for å 
fremme framtidas talenter: Hva kan kommunene gjøre for å øke 
andelen som gjennomfører videregående opplæring. Rapport til 
Fylkesmannen i Telemark. Høgskolen i Sørøst-Norge

Presentasjoner:  

Larsgaard, A.K., Hauge, H.A. & Eide, K. (2015). 
participation in child welfare services through social enterprise: 
The interplay between entrepreneurs, children, child welfare 
officers, and academia. Oral presentation at EMES 5th 
International Research Conference. Helsinki June 30.-July 3. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 

de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom relevant)

Prosjektdeltaker «Mitt liv utdanning» Samarbeidsprosjekt mellom 
barneverfaglige utdanninger, praksis og barn og unge med erfaring 
fra barnevernet om å styrke barnevernfaget ved å utvikle 
utdanninger som i større grad gir studenter en forståelse av barn 
og unge som viktige samarbeidspartnere 

Prosjektdeltaker «Grenlandsproffene» et samarbeidsprosjekt 
mellom HSN, 2 barnevernskontorer og barn og unge med erfaring 
fra barnevernet for å styrke praksisundervisningen ved 
barnevernfaglig utdanning.  



Prosjektdeltaker «Mitt Liv Høgskole» Et prosjekt for å styrke bruk 
av barn og unges erfaringer inn i sosialfaglig undervisning.  

Prosjektdeltaker «Kvalitet og læring i høyere utdanning»

Prosjektdeltaker «Samhandlende lederskap for utvikling av 
tjenester til utsatte barn og familier». Samarbeid mellom HiT og 
HBV om utvikling, gjennomføring, dokumentasjon og formidling av 
erfaringer med skreddersydd etterutdanning. 

Prosjektleder «Hør på meg!» Forskings- og utviklingsprosjekt om 
barneverntjenestens arbeid med å tilrettelegge og fremme barns 
deltakelse i barnevernssaker. 

Forskningsassistent «Omsorg, forventning og innsats. 

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene»

Relevant utdanningsfaglig 
kompetanse 

Praktisk pedagogisk utdanningHelse- og sosialfagdidaktikk og 
samfunnsfagsdidaktikk 

Relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

Erfaring med bruk av Jing og Screencast-O-Matic for å gi 
tilbakemelding i tekst 

Erfaring med bruk av flipped classroom, kahoot, digitale 
fortellinger, wiki og blogg i undervisning 



NAVN Mariann Mustvedt 

AKADEMISK TITTEL Universitetslektor

STILLING Universitetslektor i vernepleie

UTDANNING

kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2016. Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Tittel 
masteroppgave: «Vi driver liksom vår egen lille greie». Hva kan forklare at 
nye og nyttige lavterskeltilbud for barn og unge ikke blir nyttiggjort?» 
Høgskolen i Sørøst-Norge 

2002. Spesialpedagogikk, mellomfag, 30 studiepoeng ved Høgskolen i Oslo 

2001. Spesialpedagogikk grunnfag ved høgskolen i Telemark 1994

1998. Bachelor i vernepleie. Høgskolen i Agder

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:

Bøe, S., Mustvedt, M., Moen, H.E., Veggelbo, G. 2014. «For første gang har 
jeg fått en venn!» Svein Bøe, Mariann Mustvedt, Heidi Ellefsen Moen, Gro 
HelenVegelbo og Kjetil Lie. Spesialpedagogikk. 05. S. 14-25 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 

de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Med unntak for et års engasjement som høgskolelærer ved Høgskolen i 
Telemark fra 2014-15 jobbet jeg fra 2007- 2016  som spesialpedagog ved 
Lilleborge, som er en avdeling for barn med autismespekter-forstyrrelser i 
Porsgrunn. Undervisning, individuelle opplæringsplaner, gjennomføring av 
tiltak, kontakt med foresatte, veiledning av ansatte.  

2012/13  Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Lilleborge. 
Ledet prosjektet, som gjorde bruk av uteskole for å fremme 
barnevernspedagogisk og vernepleiefaglig tilnærming i skolehverdagen i 
samarbeid med lærere. Målgruppen var utsatte og sårbare barn og 
tiltaket hjalp barna til en bedre skolehverdag. Artikkelen «For første gang 
har jeg fått en venn» fulgte av dette prosjektet.

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 

UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 

2016-17 Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og 
Lilleborge om kompetanseheving for ansatte og vikarer ved Lilleborge, 
samt studenter i det første året ved barnevern- og vernepleieutdanningen. 
Utarbeiding av undervisningsvideoer om sosiale ferdigheter i arbeid med 



kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

sårbare barn og unge, samt trygghet for den voksne til å yte relevant 
bistand i hverdagen i hverdagen.   



NAVN Eva Lill Fossli Vassend

AKADEMISK TITTEL PhD-stipendiat

STILLING Stipendiat ved Institutt for helse, sosial og velferdsfag
Fakultet for helse og sosialvitenskap 
Høgskolen i Sørøst- Norge (USN) 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

2009-2012  Master i psykososialt arbeid, selvmord, rus, vold og traumer. 
Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet. 

2003-2006  Bachelor i barnevernspedagogikk. Høgskolen i 
Finnmark/Telemark. 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner: 

Vassend, E. L. F., Eide, K., Kittelsaa, A. & Hauge, H. A. (in progress, abstract 
accepted to a special issue on disabilities, partnership and family across 
time and space/utgis 2018). Encountering barriers to family life: Young 
adults with intellectual disabilities and their experiences with intimate 
relationships. The History of the family. 

Vassend, E. L. F., Eide, K., Kittelsaa, A. & Hauge, H. A. (in progress, utgis 
2018). Impulsivitetens rasjonalitet. Seksuelle erfaringers betydning for 
unge mennesker som lever med intellektuelle funksjonsnedsettelser, og 
faren for å utsettes for vold, utnyttelse og seksuelle overgrep. 

Vassend, E. L. F. (in progress, utgis 2018). Hvordan kan jeg ha tillit til dem, 
når de ikke har tillit til meg? Om betydningen ansatte har for unge 
mennesker som lever med intellektuelle funksjonsnedsettelser, når livet 
ellers byr på utfordringer.

Presentasjoner: 

Identity, relationships and sexuality. About being young and having an 
intellectual disability. A presentation of a Norwegian research project. At 
the International Seminar/Workshop on Reclaiming the Body: Gender, 
Sexuality and Violence. Organised by the Department of Sociology, 
Savitribai Phule Pune University in collaboration with University College of 
Southeast Norway. 29th February, 2016.

Identitet, relasjoner og seksualitet. Om det å være ung og ha en 
intellektuell funksjonsnedsettelse. Refleksjoner rundt foreløpige funn. 
NNFF 7. Forskningskonferanse. (Norsk nettverk for forskning om 
funksjonshemming). Trondheim den 9. mai 2016. 

Identitet, relasjoner og seksualitet. Om det å være ung og ha en 
intellektuell funksjonsnedsettelse, refleksjoner rundt de unges situasjon og 
de ansattes betydning. Habiliteringstjenesten sin nettverkssamling 



«Seksualitet og funksjonshemmede i Telemark» Porsgrunn den 06.juni 
2016.

Hva sier de unge om egen situasjon? Sitater til refleksjon og ettertanke.
Fremlegg NFSS (Habiliteringstjenestens nasjonale nettverk, 
funksjonshemmede, seksualitet og samliv). Sandefjord den 7. mars 2017.

How do young people who has an intellectual disability understand their 
own disability and sexuality? NNDR 14th Research Conference. (Nordic 
Network on Disability Research). Örebro, Sweden. 03. Mai 2017.

Vold og overgrep, hva gjør vi? Nyopprettet tverrfaglig/etatlig nettverk i 
Seksualitet og funksjonshemming for Vestfold. Fremlegg 30. November 
2017.

Hva kan vi lære av hverandre? Innlegg og erfaringsutveksling knyttet til 
forskerrollen og tilrettelagte avhør. Politihuset i Skien 12. januar 2018.

Kommende konferanse: Impulsivitetens rasjonalitet. Om det å være ung 
og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse. Konferanse for Norsk nettverk 
for forskning om funksjonshemmede (NNFF 8) 

Kommende konferanse: Fått forespørsel om å være innleder på 
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere 
og velferdsvitere (FO) sin planlagte fagkonferanse «Med kraft til å være» 
den 14.-16. november 2018.  

Utviklingsarbeid 

I barneverntjenesten: Fra høsten 2010 og frem til hun startet sitt arbeid 
ved Høgskolen hadde Vassend ansvar for å etablere og lede et voldsteam 
internt i barneverntjenesten. Et arbeid med høy grad av samarbeid med 
politi, Barnehus og andre instanser. Flere barneverntjenester ble inspirert 
og knyttet seg til underveis, i tillegg ble det veiledet ut i andre kommunale 
tjenester.

Høgskolen i Telemark: I perioden høsten 2013 til oppstart i 
stipendiatstillingen høsten 2014 var Vassend prosjektmedarbeider i 
prosjektet «Hør på meg!». Et kompetansehevingsprogram knyttet til barns 
deltakelse i barneverntjenesters saksbehandling, hvor høgskolen sammen 
med kommunale barneverntjenester utarbeidet ulike fokusområder 
knyttet til å øke barns deltakelse i barneverntjenestens arbeid.

Universitetet i Sørøst-Norge: Under stipendiatperioden har Vassend ved 
hjelp av samarbeidsmidler vært sentral i å opparbeidet et 
tverrfaglig/tverretatlig nettverk knyttet til seksualitet og 
funksjonshemming. Styringsgruppen består i tillegg til Vassend som 
representant fra høgskolen, av signifikante fagpersoner knyttet til ulike 
kompetansearenaer i Vestfold. Nettverket er ment å være et varig tilbud 
som skal gi alle ansatte i Vestfolds boliger og tilrettelagte arbeidsplasser 
muligheten til å treffes, øke kompetansen både i form av kunnskap og 
handlingskompetanse, drøfte case og bygge nettverk på tvers av 



boliger/arbeidsplasser. Det skapes i tillegg en arena hvor de ulike 
kompetanseenhetene samsnakker og kan drøfte ulike problemstillinger. 
Gjennom nettverksbyggingen knytter også høgskolen til seg ytterligere 
kontakter med tanke på praksisplasser, undervisning for våre studenter og 
annen kunnskapsutveksling. Altså et arbeid som bidrar til samhandling, 
interesse og økt kunnskap og handlingskompetanse rundt temaet 
seksualitet og funksjonshemming på alle plan. 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Høst 2016          Intervjuer i undersøkelsen. Nasjonalt kunnskapssenter for     
vold om Scandinavian Star og traumatisk stress (NKVTS) 

2013-d.d.  Sensur. Høgskulen på Vestlandet

2013-2014         Høgskolelektor. Høgskolen i Sogn og Fjordane 
  (veiledning 5 bachelor oppgaver) 
2012-2013         Høgskolelektor. Høgskolen i Telemark (oppdrag,                      
undervisning, veiledning, sensur) 

2010-2013  Barnevernkonsulent Midt-Telemark barneverntjeneste 

Undervisningserfaring 

E-læring: Emneansvarlig og prosjektmedarbeider i utviklingen av 
den digitale læringsarenaen «Gangen i en barnevernssak» knyttet 
til Emne 5 «Praktisk barnevernsarbeid». Et undervisningsopplegg 
som har mottatt positive tilbakemeldinger fra studentene og som 
senere har mottatt støtte fra Norgesuniversitetet.
Emneansvarlig for emne 6 Praksisstudier: «Metodisk 
barnevernsarbeid», undervisning og oppfølging av studenter i 
praksis.
Undervisning og enkeltforelesninger på bachelorutdanningene i 
barnevern og vernepleie, innenfor temaene samtaler med barn, 
funksjonshemming og seksualitet, hvordan ta vare på seg selv i et 
utfordrende arbeidsfelt, anerkjennelse, kvalitativ metode og andre 
aktuelle temaer knyttet til disse utdanningene.
Sensureringsarbeid, og klagesensur
Frem til oppstart i stipendiatstilling: Fagplanrevisjon av Bachelor i 
barnevern i et flerkulturelt samfunn.
Eksternt sensureringsarbeid og klagesensur (Høgskulen i Sogn og 
Fjordane/Høgskulen på Vestlandet).
Veiledning av 5 bacheloroppgaver barnevern (Høgskulen i Sogn og 
Fjordane).

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

2005 Praktisk veiledning. Høgskolen i Telemark



Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

E-læring: Emneansvarlig og prosjektmedarbeider i utviklingen av 
den digitale læringsarenaen «Gangen i en barnevernssak» knyttet 
til Emne 5 «Praktisk barnevernsarbeid». Et undervisningsopplegg 
som har mottatt positive tilbakemeldinger fra studentene og som 
senere har mottatt støtte fra Norgesuniversitetet.



NAVN Kirsti Skovdahl

AKADEMISK TITTEL Med dr., professor

STILLING Professor Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Leder av ph.d programmet Personorientert helsearbeid  

Styreleder for nasjonale forskerskolen PROFRES 
(http://www.uis.no/forskning-og ph-d-studier/forskerskolen-profres/) 

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Bachelor Sykepleie 1987
Master i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet 1997
Medicine doktor Karolinska Institutet, Sverige 2004 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
1. Førsund LH, Grov EK, Helvik AS, Juvet LK, Skovdahl K, Eriksen S. 

(2018) The experience of lived space in persons with dementia: a 
systematic meta-synthesis. BMC Geriatr. 2018 Feb 1;18(1):33. doi: 
10.1186/s12877-018-0728-0. 

2. Anker-Hansen C, Skovdahl K, McCormack B, Tønnessen 
S.(2017)The third person in the room: the needs of care partners 
of older people in home care services. A systematic review from a 
person-centred perspective. J Clin Nurs. 20Nov 30. doi: 
10.1111/jocn.14205. [Epub ahead of print] Review. 

3. Tyrrell M, Hillerås P, Skovdahl K, Fossum B, Religa D. (2017) Voices 
of spouses living with partners with neuropsychiatric symptoms 
related to dementia. Dementia 1:1471301217693867. doi: 
10.1177/1471301217693867. [Epub ahead of print] 

4. Rasoal D, Skovdahl K, Gifford M, Kihlgren A. (2017) Clinical Ethics 
Support for Healthcare Personnel: An Integrative Literature 
Review. HEC Forum. 2017 Jun 9. doi: 10.1007/s10730-017-9325-4. 
[Epub ahead of print]PMID:28600658 

5. Eriksen S, Helvik AS, Juvet LK, Skovdahl K, Førsund LH, Grov EK. 
(2016) The experience of relations in persons with dementia: a 
systematic meta-syntesis. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;42(5-
6):342-368. Epub 2016 Nov 19.PMID:27866199 

6. Førsund LH, Kiik R, Skovdahl K, Ytrehus S. (2016) Constructing 
togetherness throughout the phases of dementia: a qualitative 
study exploring how spouses maintain relationships with partners 
with dementia who live in institutional care. Journal of Clinical 
Nursing, doi: 10.1111/jocn.13320. [Epub ahead of print] 

7. Dahlkvist E, Hartig T, Nilsson A, Högberg H, Skovdahl K, Engström 
M. (2016) Garden greenery and the health of older people in 
residential care facilities: a multi-level cross-sectional 
study.Journal of Advanced Nursing, 72(9):2065-76. doi: 
10.1111/jan.12968.  



8. Olsson A, Skovdahl K, Engström M.(2016) Using diffusion of 
innovation theory to describe perceptions of a passive positioning 
alarm among persons with mild dementia: a repeated interview 
study. BMC Geriatr. Jan 8;16(1):3. doi: 10.1186/s12877-016-0183-
8. 

9. Strandli E., Skovdahl K., Kirkevold Ø. (2016) Inn på tunet  et 
helsefremmende tilbud. Tidsskrift for omsorgsforskning 

10. Jokstad K., Landmark B., Hauge S. & Skovdahl K (2016) Older 

opportunities - requirements and support in a dynamic 
interaction. Tidsskrift for omsorgsforskning.  

11. Eriksen, S. Helvik AS, Juvet, L., Skovdahl K., Førsund LH & Grov  
(2016) The experience of relations in persons with dementia: A 
systematic meta-synthesis.  

12. Finnbakk E, Wangensteen S, Skovdahl K, Fagerström L. (2015) The 
Professional Nurse Self-Assessment Scale: Psychometric testing in 
Norwegian long term and home care contexts. BMC Nurs. Nov 
16;14:59. doi: 10.1186/s12912-015-0109-3.  

13. Førsund, LH; Skovdahl, K; Kiik, R; Ytrehus, S. (2015). The loss of a 

of losing couplehood with their partner with dementia living in 
institutional care. Journal of Clinical Nursing 2015 ;Volum 24.(1-2) 
s. 121-130 

14. Fläckman B, Skovdahl K, Fagerberg I, Kihlgren M, & Kihlgren A 
(2015) Consequences of Working in Eldercare during 
Organizational Changes and Cut Backs While Education and 
Clinical Supervision Was Provided: A Mixed Methods Study. Open 
Journal of Nursing, 2015, 5, 813-827Published Online September 
2015 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojn
http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2015.59086 

15. Olsson A, Engström M, Åsenlöf P, Skovdahl K, Lampic C.(2015) 
Effects of tracking technology on daily life of persons with 
dementia: three experimental single-case studies. Am J Alzheimers 
Dis Other Demen. 2015 Feb;30(1):29-40. doi: 
10.1177/1533317514531441. Epub 2014 Apr 24. 

16. Skovdahl, K; Blindheim, K.; Alnes, RE. (2015) Forebyggende 
hjemmebesøk til eldre - erfaringer og utfordringer. Tidsskrift for 
omsorgsforskning, Volum 1.(1) s. 62-71 

17. Olsson A, Skovdahl, K. & Engström, M. (2015) Using Diffusion of 
Innovation Theory to describe perceptions of a passive positioning 
alarm among persons with mild dementia: a qualitative study. 
BMC Geriatrics

18. Dahkvist, E., Hartig, T., Nilsson, A., Högberg, H., Skovdahl, K., 
Engström, M. (2015) publication 2015) Relationships between 
garden greenery and the health of older people in residential care 
facilities: A multi-level cross-sectional study. Accepted Journal of 
Advanced Nursing



19. Finnbakk E., Wangensteen S, Skovdahl K. & Fagerström L (2015) 
The Professional Nurse Self-Assessment Scale: psychometric 
testing in Norwegian long term and home care contexts. BMC 
Nursing. 

20. Dahlkvist, E; Nilsson, A; Skovdahl, K; Engström, M. (2014) Is There 
a Caring Perspective in Garden/Patio Design in Elderly Care? A 
Description and a Comparison of Residents' and Staff Members' 
Perceptions of These Outdoor Spaces. Journal of Housing for the 
Elderly 2014 ;Volum 28.(1) s. 85-106 

21. Skovdahl K. (2014) Kognitiv svikt og demens ss. 408-434. I: 
Kirkelvold K, Brodtkorb K. & Ranhogg AH (2014. Geriatrisk 
sykepleie. Gyldendal akademisk.  

22. Alnes, RE; Kirkevold, M; Skovdahl, K. (2013) The influence of the 
learning climate on learning outcomes from Marte Meo 
counselling in dementia care. Journal of Nursing Management
2013 ;Volum 21.(1) s. 130-140 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Veiledet 8 masterstudenter
Veiledet 7 ph.d kandidater fram til disputas 
Er per dags dato veileder for 7 ph.d kandidater 

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

UH pedagogikk I og II 30stp
Ph.d veilederkurs 15 stp 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Har vært fagansvarlig for helt webbasert videreutdanning i omvårdnad vid 
demens 60 stp Örebro universitet 2009; 2010



NAVN Halvard Vike

AKADEMISK TITTEL Dr.polit sosialantropologi

STILLING Professor

UTDANNING
kun utdanninger på 
minst 30 studiepoeng  

Historie grunnfag
Sammenliknende politikk grunnfag 
Sosialantropologi mellomfag 
Mag.art, sosialantropologi 

Forskning og 
utviklingsarbeid de 
siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist

Publikasjoner:
2014. Folkestyre og forvaltning: Det offentlige Telemark, i Rovde, O., N.I. 
Agøy, E. Schrumpf og Ø. Rian (red.). Telemarks historie. Oslo: 
Fagbokforlaget. 

2015. Konsekvenser av samhandlingsreformen. Sykepleieres erfaringer. 
Rapport, Telemarksforsking. (Med Haukelien, H. og Vardheim, I.). 

2015. Bruddstykker av helhet. Oppgaver og kompetanse i Helse- og 
omsorgssektoren. Rapport, Telemarksforsking. (Med Haukelien, H.). 

2015. Likhetens natur, i Norsk antropologisk tidsskrift Vol 26, nr. 1 (8-23). 
Oslo: Universitetsforlaget. 

2016 (red.). Tilbakeblikk på velferdsstaten. Oslo: Gyldendal. (Innledning, 
eget kapittel og epilog). (Med H., Debesay, J. og Haukelien, H.). Oslo: 
Gyldendal. 

2016. Omsorgens grenser, i Neumann, C.B., Olsvold, N., Thagaard, T. 
(red.): Omsorgsarbeidets sosiologi. Oslo: Fagbokforlaget.  

2016. Family Therapy and holistic complexity. An ethnographic approach 
to therapeutic practice in a Norwegian psychiatric clinic, in Tilden, T. & 
Wampold, B. (eds.). Routine outcome monitoring in family and couple 
therapy. Berlin: Springer.  

2016. The Fornebu experiment: From airport site to a new urban 
neighborhood (med Nils Aarsæther), in Hamdouch, A. et al. (eds.). Creative 
approaches to planning and local development. Insights from small and 
medium sized towns in Europe. London: Routledge. 

2017. Fra gjensidighet til styring, i Haukelien, H. og Wyller, T. (red.). Ny 
helsepolitkk. Det finnes alternativer. Oslo: Dreyer.  

2017. Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved 
Modum Bad (med Heidi Haukelien). Oslo: Gyldendal akademisk). 



2017. Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State. An 
Anthropological Approach. New York: Palgrave Macmillan. 

2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary 
Perspectives. New York: Palgrave Macmillan (redigert sammen med 
Syønnøve Bendixen og Mary Bente Bringslid).

2017. Introduction. I Egalitarianism in Scandinavia. Historical and 
Contemporary Perspectives. New York: Palgrave Macmillan (med 
Syønnøve Bendixen og Mary Bente Bringslid).

The Protestant Ethic and The Spirit of Resistance. I Egalitarianism in 
Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. New York: 
Palgrave Macmillan. 

2018. Street-level bureaucracy in municipal worlds, in Engelstad, F. & 
Byrkjeflot, H. (eds.): The role of bureaucracy in society. London: 
Comparative Social Science. (Under utgivelse). 

Øvrig relevant 
kompetanse/erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant)  

Åtte måneders feltarbeid ved Modum Bad.

Relevant 
utdanningsfaglig 
kompetanse 
UH-pedagogikk, 
didaktik osv.  

Universitetsped. fra Universitetet i Oslo i perioden 1998-2000. 

Oppgi relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk

Ingen spesiell kompetanse ut over det elementære.



VEDLEGG 

NOKUTS tabell 2 og 3 

Oversikt over fagmiljøets planlagte faglige bidrag i masterstudiet 



Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

1

Ansett-
elses-

forhold
2

Faglige årsverk i studiet Årsverk 
i andre 
studier

oppgi 
studium 
og inst. 
Navn4 

Undervisnings-
/veilednings- 

område i studiet

Ekstern 
praksiserfaring6

Total3 U&V FoU Annet Antall 
år 

Årstall

Rob 
Bongaardt 

prof fast 0,6 0,1 0,5

Faggruppeledere har kvalitetssikret at de oppgitte fagpersonenes sam
ledes arbeidsoppgaver  

ikke overstiger 100%
 

Psykologi, psykisk helse

Marit Borg prof fast 0,55 0,05 0,5 Recovery, 
brukermedforskning 

Bengt 
Karlsson 

prof fast 0,6 0,1 0,5 Psykisk helsearbeid, 
brukerperspektiv, 
dialogiske praksiser 

Rolf Sundet prof fast 0,6 0,1 0,5 Barn og 
ungdomspsykologi, 
utvikling,  

Ellen Andvig dosent fast 0,6 0,1 0,5 Psykisk helsearbeid i 
praksis 

Saphira 
Bjørna 

1.aman mdl 0,8 0,4 0,3 0,1 Rus og recovery, 
profesjonsutvikling 

Trude Klevan 1.aman mdl 1,0 0,4 0,4 0,2 Psykisk helsearbeid i 
praksis 

Vibeke Krane 1.aman fast 0,5 0,1 0,4 Ungdom & psykiske helse 

Knut Tore 
Sælør

1.aman fast 0,6 0,1 0,5 Rus og psykiske helse 

Mona 
Sommar 

uni.lektor fast 0,4 0,1 0,3 Kvalitativ metode 

Olav 
Tangvald-
Pedersen 

uni.lektor fast 0,8 0,4 0,3 0,1 Recovery, 
brukerperspektiv 

Halvard Vike prof fast 0,7 0,2 0,4 0,1 Velferdsstatens 
transformasjoner 

Ottar Næss prof fast 0,2 0,1 0,1 Familie, psykisk helse 

Øyvind Kvello prof fast 0,2 0,1 0,1

Kirsti 
Skovdahl 

prof fast 0,1 0,05 0,05 Funksjonsnedsettelser, 
inkludering 

Kjersti Røsvik 1.lektor fast 0,7 0,3 0,2 0,2 Barndom, medvirkning, 
sosial ulikhet 

Hans Einar 
Hem 

1.lektor fast 0,4 0,2 0,2 Vitenskapsteori, 
forskningsmetode 



Åse Holmberg 1.aman fast 0,4 0,2 0,2 Familie, oppvekst

Line Joranger 1.aman fast 0,6 0,3 0,2 0,1 Kulturpsykologi, 
vitenskapsteori 

Ketil Eide 1.aman fast 0,6 0,2 0,1 0,3 Migrasjon, enslige 
mindreårige

Hans A. 
Hauge 

1.aman fast 0,7 0,2 0,3 0,2 Samhandling, 
medborgerskap 

Tore N. 
Braathen 

1.aman fast 0,4 0,1 0,2 0,1 Funksjonshemming, 
forskningsmetode 

Heidi 
Haukelien 

1.aman fast 0,5 0,1 0,4 Velferdsstatens tjenester, 
profesjonsutøvelse

Monica 
Gulslett 

1.aman fast 0,4 0,1 0,3 Innovasjon, 
velferdsteknologi 

Moses D. 
Kuvoame 

1.aman mdl 0.1 0,1 Ungdom, rus, 
marginalisering 

Lars U. Kobro senterleder fast 0,2 0,1 0,1 Sosial innovasjon, 
samskaping 

Elisabeth 
Gulløy

uni.lektor fast 0,4 0,2 0,2 Forskningsmetode, 
ungdom, sosial ulikhet 

Lise E. 
Langemyhr 

uni.lektor fast 0,4 0,2 0,2 Velferdsteknologi, 
deltakelse 

Mariann 
Mustvedt 

uni.lektor fast 0,4 0,2 0,2 Arbeidsinkludering, 
funksjonshemming 

Anne G. Lund uni.lektor fast 0,4 0,2 0,2 Dagliglivsrehabilitering, 
funksjonshemming 

Eva L. F. 
Vassend 

stipen-diat mdl 0,4 0,2 0,2 Identitet, vold og overgrep

Ann K. 
Larsgaard 

stipen-diat mdl 0,2 0,1 0,1 Sosial innovasjon, 
samskaping 

Steffen Torp Professor fast 0.7 0.2 0.5 Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid. 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid. 
Arbeidshelse 
Forskningsmetode 

Grete E. 
Rønningen

Førstelektor fast 0.6 0.2 0.4 Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid. 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid. 



Susanne 
Hagen 

Førsteamanuensis fast 0.6 0.2 0.4 Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid. 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid. 
Vitenskapsteori 
Forskningsmetode 
Arbeidshelse 

Lars Bauger Førsteamanuensis fast 0.6 0.2 0.4 Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid. 
Forskningsmetode 
Salutogenese 
Folkehelse 

Liv Hanson 
Ausland 

Førstelektor fast 0.8 0.1 0.3 0.4 Aksjonslæring
Praktiske metoder for 
samfunn og helse 
Arbeidshelse 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid 

Eva Langeland professor mdl 0.2 Salutogenese

Catherine 
Lorentzen 

førsteamanuensis fast 0.6 0.2 0.4 Teori og verdigrunnlaget i 
helsefremmende arbeid. 
Forskningsmetode 
Vitenskapsteori 
Folkehelse 

Anne Inga 
Hilsen 

Førstelektor fast 0.1 0.1 Aksjonsforskning
Arbeidshelse 
Forskningsmetode 
vitenskapsteori 

Birgit 
Brusletto 

Phd-stipendiat  1.0 0.25 0.75 Salutogenese 
Arbeidshelse 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid 

Torill Tveito Professor fast 0.6 0.2 0.4 Arbeidshelse 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid 
forskningsmetode 

Torill Eide Phd-stipendiat  0.9 0.1 0.8 Praktiske metoder 
salutogenese 

Jonn Ø. Syse Høgskolelektor fast 0.7 0.1 0.3 0.3 Arbeidshelse 
Folkehelse 
Forskningsmetode 

Elisabeth M. 
Fosse 

professor fast 0.2 0.1 0.1 Forskningsmetode 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid 

Hege F. Vinje 1.aman fast 0.6 0.1 0.5 Salutogenese 
Forskningsmetode 
Settingstilnærming til 
helsefremmende arbeid 
Arbeidshelse 

Ingun Stang 1.aman  fast 0.5 0.1 0.4 Vitenskapsteori 
Empowerment 
Folkehelse 
Forskningsmetode 



Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet

1 2 3 9 10 11 
Ansatte som 
bidrar faglig

Stillings-betegnelse Ansett-elses-
forhold

Formell 
pedagogisk 

kompetanse3

Undervisnings-
/veilednings- 

område i studiet

Ekstern 
praksiserfaring 

Antall år Årstall 
Tom Gunnar 
Vik 

Psykiatrer/ 
overlege, STHF 

IkkeH/Time  psykiatri 

Idun Røseth Psykolog-spesialist, 
STHF 

IkkeH/Time  psykologi 

Børge 
Baklien 

1.amanuensis, HII IkkeH/Time  sensor 

Runar 
Bakken 

Dosent, USN H/Fast  psykiatriens 
historiske utvikling 

Heidi Haug 
Fjone 

1.lektor, Uni i Nord IkkeH/Time  sensor 

Zeljka 
Cvetkovic 

Psyk.sykepleier, 
STHF 

IkkeH/Time  psykisk helsearbeid 

Arnhild 
Lauveng 

psykolog IkkeH/Time  erfaringsekspert og 
psykologi 

Halvor 
Fauske 

prof Ikke H/ Time  sensor 

Randi 
Wærdahl

prof Ikke H/ Time  sensor 

Marit Haldar prof Ikke H/ Time  sensor 
Erling 
Kokkersvold 

1.aman Ikke H/ Time  sensor 

Ragnhild 
Dybdahl 

1.aman Ikke H/ Time  sensor 

Anna 
Kittelsaa 

Prof Ikke H/ Time  sensor 

Line Melbø 1.aman Ikke H/ Time  Samhandling 

Ole Petter 
Askheim 

prof Ikke H/ Time  Medvirkning, 
medborgerskap 

Grete 
Grindal Patil 

førsteamanuensis 
NMBU 

Ikke H/ Time  sensor 

Camilla 
Ihlebæk

Professor NMBU Ikke H/ Time  sensor 

Helge 
Ramsdal 

Professor Høgskolen 
i Østfold

Ikke H/ Time  sensor 

Sævar Berg 
Gudbergsson

Førsteamanuensis 
ved HIOA 

Ikke H/ Time  sensor 

Mona 
Jerndahl 
Fineide  

Førsteamanuensis 
ved Høgskolen i 
Østfold 

Ikke H/ Time  sensor 

Geir Vegard 
Berg 

Førsteamanuensi 
ved NTNU 

Ikke H/ Time  sensor 

Catharina 
Bjørkquist

Førsteamanuensis 
ved Gøgskolen i 
Østfold

Ikke H/ Time  sensor 

Jon Reiersen Førsteamanuensi 
ved USN 

Ikke H/ Time  Timelærer ved 
innføringsmodul 
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Akkreditering og etablering av Master i samfunnsanalyse 
 
Saken i korte trekk 
Handelshøyskolen (HH) søker om akkreditering, etablering og igangsetting av studietilbudet «Master 
i samfunnsanalyse» (120 stp). Søknad om akkreditering med studie- og emneplaner ble godkjent av 
ekstern sakkyndig komite 4.11.18. Planlagt igangsetting av studiet er høst 2019, forutsatt positivt 
vedtak i styrets behandling av studieportefølje for studieåret 2019-2020. UFU godkjente i møte 
9.11.18 studie- og emneplaner og ga sin anbefaling til styret. 
 
Det følger av USN sitt kvalitetssystem og delegasjonsmatrise for faglige fullmakter, at det er 
universitetsstyret som har fullmakt til å vedta akkreditering, etablering og igangsetting av 
studietilbud fra og med 61 studiepoeng. 
 
Forslag til vedtak 

1. Universitetsstyret akkrediterer og etablerer studietilbudet «Master i samfunnsanalyse» 
2. Universitetsstyret vedtar Igangsetting av studieprogrammet med oppstart høsten 2019, 
forutsatt positivt vedtak i styrets behandling av studieporteføljen for studieåret 2019-2020. 

 
Saksopplysninger 
Bakgrunn 

Handelshøyskolen søker om akkreditering av nytt masterprogram kalt «Master i samfunnsanalyse» 
(120 stp.) med planlagt oppstart i august 2019. Det nye, omsøkte masterprogrammet er et resultat 
av en vesentlig endring av det tidligere masterprogrammet «Tverrfaglig master i 
samfunnsvitenskap». «Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap» hadde 0-opptak i 2018 på grunn av at 
masterprogrammet skulle gjennom en omfattende revidering med nytt navn og faglig innretning. 
 
Søknad om akkreditering med vedlegg ble sendt inn første gang 31.08.18 til ekstern sakkyndig 
komité. Sakkyndig komite avga sin rapport 1.10.18. I rapporten konkluderte komiteen med at 
studietilbudet ikke oppfylte alle krav til akkreditering i studietilsynsforskriften og 
studiekvalitetsforskriften og anbefalte ikke akkreditering av «Master i samfunnsanalyse». 
 
Sakkyndig komite oppsummerte følgende MÅ krav i sin konklusjon i rapporten til videre utvikling av 
studietilbudet: 

 Ytterligere tydeliggjøre hvilken form og grad av analytisk kompetanse studieprogrammet gir. 
Et studieprogram med tittelen «Master i samfunnsanalyse skaper forventninger om at 

 Dokumentdato: 12.11.2018 
Saksbehandler: Stine Bergman Olsson 
Saksnummer: 18/10204-1  
Saksgang: Møtedato: 
Styret ved 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

22.11.2018 
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kandidatene kommer ut med en særskilt god analytisk kompetanse vis a vis andre 
masterprogram. Basert på det skisserte innholdet er det ikke opplagt at studieprogrammet 
slik nå skissert faktisk vil bidra til dette. Mer informasjon og eventuelt utvikling av ikke bare 
de fire emnene i metode men også kandidatenes anvendelse av metode utover den 30 
studiepoengs masteroppgaven vil kunne bidra til dette. Det er for eksempel veldig uklart 
hvorvidt og hvordan studentene forventes bruke sin metodiske kompetanse inn i både de 
fire grunnemnene samt de ulike valgemnene.  
 

 Programmet per i dag er svært bredt anlagt og framstår mer som et tverrfaglig 
masterprogram i samfunnsvitenskap (breddeperspektiv) enn et spisset masterprogram rettet 
mot samfunnsanalyse. Forholdet mellom de fire grunnemnene (og hvorfor akkurat disse er 
valgt) og deres forhold igjen til valgemnene er høyst uklart. Hva slags kompetanse er det 
disse gir til sammen, og hvordan står dette i forhold til den analytiske kompetansen som i 
utgangspunktet bør stå i forsetet i et program med dette som tittel.  

 
 Fakultetet bør derfor se på innhold og helhet på nytt for å tydeliggjøre/ i større grad spisse 

den analytiske kompetansen programmet skaper forventninger om at det gir. Komiteen har 
vært i dialog med NOKUT ang. dette og har fått opplyst at denne typen endringer ofte settes 
en treukers frist på for institusjonene å eventuelt endre slik at akkreditering er mulig.  

 
Handelshøyskolen svarte opp rapportens «Må-krav» og sendte inn nye reviderte studie- og 
emneplaner til sakkyndig komité den 26.10.18 for tilleggsvurdering. Tilleggsvurdering fra ekstern 
sakkyndig komité datert 4.11.18 konkluderer med at fagmiljøets utbedringer av alle punktene til 
«Må-kravene» er fulgt opp, og at komitéen anbefaler akkreditering av «Master i samfunnsanalyse».  
 
Kort om studiet  
Studiet er et toårig, campusbasert masterprogram på heltid med omfang på 120 studiepoeng, 
studiested Vestfold. Studiet skal tilbys på norsk. Det henvises til vedlagte studieplan for detaljert 
beskrivelse av studieprogrammet. I det følgende beskrives studiets opptakskrav og oppbygning.  
 
Opptakskrav  

 Fullført samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller tilsvarende.  
 For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende, kreves fordypning i 

samfunnsvitenskapelige emner av minst 80 studiepoengs omfang  
 Det kreves minst 7½ studiepoeng emner som gir innføring i samfunnsvitenskapelige metoder 

der det inngår bruk av kvantitative data og statistiske analyseteknikker.  
 Det kreves Examen philosophicum (ex.phil.) eller tilsvarende.  

 
For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Søkere som har utenlandsk 
utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper. 
 
Oppbygning  
Master i samfunnsanalyse er satt sammen av fire obligatoriske kjerneemner (a 7, 5 studiepoeng) som 
reflekterer studiets hovedprofil, fire metodeemner (a 7,5 studiepoeng), 30 studiepoeng valgemner 
(med mulighet for opphold ved utenlandsk studiested) og 30 studiepoeng masteroppgave.  
 
Målsettingen det første studieåret er å bygge allmenn analytisk kompetanse gjennom fire metode-
emner, samt å introdusere studentene til masterens tematiske profil gjennom fire obligatoriske 
kjerneemner. I andre studieår kan studentene spesialisere seg, både gjennom valgemner og master-
oppgaven.  
 
Obligatoriske og valgfrie emner  
Obligatoriske emner:  
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 Regulering og samfunnsstyring (7.5 stp)  
 Tillit og nettverk (7.5 stp)  
 Organisering, ledelse og motstand (7.5 stp)  
 Økonomisk globalisering (7.5 stp)  
 Forprosjekt (7.5 stp)  
 Forskningsdesign og datastrategi (7.5 stp)  
 Kvantitativ metode (7.5 stp)  
 Kvalitativ metode (7.5 stp)  
 Masteroppgave (30 stp)  

Valgemner:  
 Digitalisering og samfunn (7.5 stp)  
 Innovasjon i samfunnsperspektiv (7.5 stp)  
 Internship (15 stp)  
 Medier tillit og demokrati (7.5 stp)  
 Sosial ulikhet og polarisering (7.5 stp)  
 Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid (7.5 stp)  
 Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver (7.5 stp)  
 Velferdsstaten og arbeidsmarkedet (7.5 stp)  

 

 
 
Vurdering 
Det følger av rektors vurdering av søknad om akkreditering at masterprogrammet støtter opp under 
universitetets strategiske mål, herunder relasjon til aktører i offentlig og privat sektor, satsning på 
digitalisering og nye og varierte læringsformer, tverrfaglige satsing og satsing på internasjonalisering. 
Fokus på å skape utdanningspyramider i porteføljen på fakultetet blir vektlagt, og fokus på at 
bachelorprogram skal rekruttere til master-programmer som igjen rekrutterer til ph.d.  
 
Viserektor for utdanning og studiekvalitet ser at fakultetet har hatt en god gjennomgang av de 
forhold som ble påpekt av den sakkyndige komitéen. Utbedringer er blitt gjort i hele søknaden samt 
at ny revidert studieplan og emneplaner er blitt utarbeidet. «Master i samfunnsanalyse» fremstår nå 
med tydelige sammenhenger mellom de ulike emnene slik at studieprogrammet har en tydeligere 
spissing. Forståelsen av samfunnsanalyse er og gjort godt redegjort for og passer godt til 
studieprogrammets navn og innhold. Sakkyndig komite har i sin vurdering konkludert med at 
studietilbudet oppfyller alle krav til studietilbud slik de er nedfelt i studietilsynsforskriften og 
studiekvalitetsforskriften, herunder krav til selve studietilbudet og krav til fagmiljøet som er tilknyttet 
det.  
 
Rektor vurderer det derfor slik at studieprogrammet kan anbefales for akkreditering og etablering 
overfor styret ved USN.  
 
Rektor ber styret om å ta stilling til akkreditering og etablering av studiet jfr. forslag til vedtak. 
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Vedlegg:  

1. Tilleggsvurdering – master i samfunnsanalyse 
2. Fakultetets tilsvar til sakkyndig komité 
3. Reviderte studie- og emneplaner 
4. Rapport fra sakkyndig komite 
5. Søknad om akkreditering av master i samfunn og helse 
6.  Studie- og emneplaner 

 
 

Petter Aasen 
Rektor 

 



'Tilleggsvurdering akkreditering Master i samfunnsanalyse, USN 

7.11.2018 

Den sakkyndige komiteen har vurdert fagmiljøets meget utfyllende og punktvise tilsvar til vår 

opprinnelige vurdering av programmet. Den sakkyndige komiteen har kommet fram til at den 

argumentasjonen som fagmiljøet presenterer i sitt tilsvar for sammensetninger og sammenhenger 

mellom de ulike emnene framstår solid, slik at programmet slik sett har en tydeligere spissing enn det 

vi opprinnelig fikk inntrykk av. Forståelsen av samfunnsanalyse som noe mer enn bare anvendt metode 

framstår også som et vektig argument, og forklarer og rettferdiggjør navnet til studieprogrammet. l 

tillegg er komiteen glad for å se at fagmiljøet har valgt å gjøre noen justeringer i programmet bl.a i 

forhold til forholdet mellom metodeemnene og koblingen til arbeidsliv. Altialt er derfor dette 

momenter som til sammen gjør at vi med glede sier ja til å akkrediterere programmet Master i 

samfunnsanalyse ved Handelshøyskolen USN. 

Lykke til med programmet i det videre l 

Med vennlig hilsen 

('0._�� �( 71�---c__ t.t'(>" r� L(f'tlcL, 
Tanja Ellingsen Taran M. Thune Karen Anne Kjendlie Kristin Brønn 



 
 

 

 

 

Tilsvar til sakkyndig komite om akkreditering av  

Master i samfunnsanalyse 
Omfang: 120 studiepoeng 

Dato: 26. oktober 2018 
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11. Fakultetets tilsvar til sakkyndig komite   
 

1.1 Innledning 
USN Handelshøyskolen takker sakkyndig komite for relevante, konkrete og konstruktive forslag til 
forbedringer av Master i samfunnsanalyse. Det er gjort endringer i studie- og emneplaner i henhold 
til sakkyndig komites innspill. For å tydeliggjøre samfunnsanalytisk forankring, bredde, sammenheng 
og arbeidslivsrelevans er læringsutbyttene og den innledende teksten i studieplanen endret. USN 
Handelshøyskolen har i tillegg svart på alle spørsmålene komiteen har stilt. Studie- og emneplaner er 
lagt ved dette tilsvaret.  

Endringene som er gjort presenteres punktvis i den rekkefølge komiteen har fremsatt forslagene i sin 
samlede konklusjon. Det henvises samtidig til aktuell paragraf i Studietilsynsforskriften. Fakultetet 
kommenterer i tillegg andre anbefalinger fra komiteen punktvis i den rekkefølgen de er fremsatt. 
Bortsett fra «Andre anbefalinger» som komiteen har formulert, kommenterer USN Handelshøyskolen 
ikke punktene i Studietilsynsforskriften som har fått ja eller tilfredsstillende fra komiteen.  

 

1.2 Komiteens samlede konklusjon 
Fakultetet må: 

a) Ytterligere tydeliggjøre hvilken form og grad av analytisk kompetanse studieprogrammet gir. 
Et studieprogram med tittelen «Master i samfunnsanalyse skaper forventninger om at 
kandidatene kommer ut med en særskilt god analytisk kompetanse vis a vis andre 
masterprogram. Basert på det skisserte innholdet er det ikke opplagt at studieprogrammet 
slik nå skissert faktisk vil bidra til dette. Mer informasjon og eventuelt utvikling av ikke bare 
de fire emnene i metode men også kandidatenes anvendelse av metode utover den 30 
studiepoengs masteroppgaven vil kunne bidra til dette. Det er for eksempel veldig uklart 
hvorvidt og hvordan studentene forventes bruke sin metodiske kompetanse inn i både de fire 
grunnemnene samt de ulike valgemnene.  

b) Programmet per i dag er svært bredt anlagt og framstår mer som et tverrfaglig 
masterprogram i samfunnsvitenskap (breddeperspektiv) enn et spisset masterprogram rettet 
mot samfunnsanalyse. Forholdet mellom de fire grunnemnene (og hvorfor akkurat disse er 
valgt) og deres forhold igjen til valgemnene er høyst uklart. Hva slags kompetanse er det 
disse gir til sammen, og hvordan står dette i forhold til den analytiske kompetansen som i 
utgangspunktet bør stå i forsetet i et program med dette som tittel.  

c) Fakultetet bør derfor se på innhold og helhet på nytt for å tydeliggjøre/ i større grad spisse 
den analytiske kompetansen programmet skaper forventninger om at det gir.  
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22. Krav til studietilbudet   

2.1 Studietilsynsforskriften § 2-2 
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn. 

Komiteens konklusjon  
Læringsutbyttet for studietilbudet er beskrevet i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring, men navnet på studietilbudet reflekterer ikke dets innhold/ er dekkende. 

Komiteen påpeker videre 
Ytterligere tydeliggjøre hvilken form og grad av analytisk kompetanse studieprogrammet gir. Et 
studieprogram med tittelen «Master i samfunnsanalyse skaper forventninger om at kandidatene 
kommer ut med en særskilt god analytisk kompetanse vis a vis andre masterprogram. Basert på det 
skisserte innholdet er det ikke opplagt at studieprogrammet slik nå skissert faktisk vil bidra til dette. 
Mer informasjon og eventuelt utvikling av ikke bare de fire emnene i metode men også kandidatenes 
anvendelse av metode utover den 30 studiepoengs masteroppgaven vil kunne bidra til dette. Det er 
for eksempel veldig uklart hvorvidt og hvordan studentene forventes bruke sin metodiske kompetanse 
inn i både de fire grunnemnene samt de ulike valgemnene.  

USN Handelshøyskolens tilsvar 
Samfunnsanalyse handler om å bruke samfunnsvitenskapelig kunnskap, både metodisk og teoretisk, 
til å forstå samfunnet. Begrepet analyse rommer mer enn kunnskaper om anvendelse av metode, og 
det brukes i sammenheng med denne masteren på måter som er i samsvar med bruksmåter innen 
samfunnsvitenskapelig teori.  

Under presenteres justerte læringsutbytter hvor samfunnsanalytisk kompetanse kommer tydeligere 
frem enn i forrige utkast til læringsutbytter. 

Kunnskap 
Etter fullført masterstudium har kandidaten 

 omfattende kunnskap om sammenveving av økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv 
 avansert kunnskap om hvordan formelle og uformelle prosesser i samfunnslivet kan 

analyseres med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige teorier og metoder 
 avansert kunnskap om sammenhenger mellom økonomisk virksomhet og sosiale prosesser 

på mikro-, meso- og makronivå 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom styringsprosesser og økonomisk virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom sosiale nettverk og økonomisk virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom globalisering, innovasjoner og økonomisk 

virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom ulike typer organisering og økonomisk 

virksomhet 
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Ferdigheter 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige perspektiver 
og metoder 

 analysere og utrede forholdet mellom økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv 
 analysere betydningen av gjentagende samhandlingsmønstre  
 analysere betydningen av sosiale endringsprosesser    
 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap til kritisk refleksjon om økonomisk virksomhet og 

annet samfunnsliv 
 forholde seg kritisk og refleksivt til samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger  
 søke informasjon og forholde seg kritisk til kildene  

 
Generell kompetanse 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap til å analysere relevante faglige og praktiske 
problemstillinger i arbeidslivet 

 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap i forskning, utredning og annet analysearbeid  
 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap i beslutningsprosesser i organisasjoner og i 

arbeidslivet 
 kommunisere muntlig og skriftlig om faglige spørsmål med spesialister og allmennheten 
 sette enkeltfenomener inn i en større samfunnsmessig sammenheng  
 bidra til nytenking innenfor fagfeltet 

 

I emneplanenes innledende tekst er nå analytisk kompetanse og ferdigheter beskrevet i et eget 
avsnitt. Ferdighetsmålene i alle emneplanene er justert.  

Studentenes anvendelse av metodekunnskap er tydeliggjort ved å beskrive koblingen mellom de to 
emnene Forprosjekt og Forskningsdesign og masteroppgaven, se de tre vedlagte emneplanene. Når 
det gjelder bruk av kunnskapen fra emnene i kvalitativ og kvantitativ metode er de obligatoriske 
arbeidskravene endret. Nå kommer det tydelig fram at aktuelle problemstillinger fra kjerneemnene 
skal benyttes når studentene trener på analytiske ferdigheter, se de vedlagte emneplanene. 

Gjennom arbeidet med seminaroppgaver, obligatoriske arbeidskrav og avsluttende vurdering, er det 
lagt til rette for at studentene skal anvende kunnskapen og ferdighetene i dataanalyse som utvikles 
gjennom metodeemnene. Dette gjelder både i obligatoriske kjerneemner og i valgemner. Studentene 
vil altså kunne trene på anvendelse av metodekunnskap og på å utvikle sine analytiske ferdigheter i 
alle emner. Denne treningen vil styrke den analytiske kompetansen gjennom hele studietiden, og 
forberede studentene ytterligere til arbeidet med masteroppgaven. 

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv. 

KKomiteens konklusjon  
Begrepet samfunnsanalyse krever en redegjørelse for hvilken form for analytisk kompetanse 
kandidatene vil besitte og hvordan denne igjen er koblet opp til arbeidsliv – direkte eller indirekte. Det 
bør også gjøres en refleksjon rundt hvorvidt en 30 studiepoengsoppgave er et solid utgangspunkt for 
ph.d.  
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UUSN Handelshøyskolens tilsvar 
Master i samfunnsanalyse fokuserer på at økonomisk virksomhet ikke kan forstås isolert fra 
samfunnet omkring. Som beskrevet innledningsvis handler samfunnsanalyse om å bruke 
samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og metoder for å forstå hvordan sosiale prosesser og 
økonomisk virksomhet gjensidig påvirker hverandre. Den økonomiske utviklingen er nært knyttet til 
samfunnsutvikling innen områder som politikk og lovverk, teknologi, kultur og måtene mennesker 
kommuniserer og tenker på. Studiet tilbyr dermed en bredere tilnærming til økonomisk virksomhet 
enn det økonomistudier gjør.  

Samfunnsanalyse handler i dette studiet om å vise hvordan hendelser og mønstre i samfunnslivet blir 
til gjennom måten mennesker samhandler på. Menneskenes samhandlingsmåter kan ha form av 
rutiner som reproduserer eksisterende samfunnsliv, men kan også ha form av innovasjoner eller 
krisetilpasninger som skaper nye betingelser for fremtidig samhandling. I dette masterprogrammet 
anvendes samfunnsanalyse spesielt på samhandlingsprosesser med konsekvenser for det 
økonomiske livet. Eksempler på dette er hvordan virksomheter organiseres og ledes, hvordan tillit og 
nettverk påvirker markeder, og hvordan myndigheter utøver regulering og kontroll med økonomisk 
virksomhet. Studiet bygger på sosiologiens og historiefagets erkjennelse av den nære 
sammenhengen mellom økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv, og hvordan det økonomiske 
livet i samfunnet fungerer.  

Refleksjon rundt hvorvidt en 30 studiepoengsoppgave er et solid utgangspunkt for ph.d 

De fleste masterprogram i Norge innen økonomi og ledelse, og helse- og sosialfag har 30 
studiepoengs masteroppgave. Alle disse er en vei videre til PhD. Ved NTNU og flere andre 
institusjoner har sosiologi og statsvitenskap masteroppgave på 30 studiepoeng. En 30 studiepoengs 
masteroppgave er også i tråd med de øvrige masterprogrammene USN Handelshøyskolen tilbyr. Vi vil 
påpeke at i Master i samfunnsanalyse vil studentene få mye skrivetrening gjennom obligatoriske 
arbeider underveis i studiet, og da anvendes teoretisk innsikt på praktiske problemer.  

I forskrift om mastergrad § 6. Krav til selvstendig arbeid, står det: «I mastergrad etter § 3 og § 5 skal 
det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet 
skal vise forståelse, refleksjon og modning. Institusjonen fastsetter nærmere regler om det 
selvstendige arbeidet, herunder omfang, vurderingsform og om arbeidet skal utføres individuelt eller 
av flere studenter.» Det er altså formelt korrekt å tilby en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det 
faglige grunnlaget for å gå videre på en PhD-utdanning ivaretas så fremt det selvstendige arbeidet 
viser «forståelse, refleksjon og modning». Det er ikke desto mindre en prosjektbeskrivelse av høy 
forskningsmessig kvalitet som er grunnlaget for opptak på en aktuell PhD-utdanning. 

(3) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet.  

Komiteens konklusjon  
Studieprogrammet favner svært bredt og tverrfaglig, mens tittelen tilsier spissing i form av analytisk 
kompetanse. Uklart hva relasjonen/ sammenhengen mellom de ulike kursene er. Mange små kurs på 
7.5 studiepoeng, som faglig er nokså ulike hverandre.  

Komiteen påpeker videre  
Programmet per i dag er svært bredt anlagt og framstår mer som et tverrfaglig masterprogram i 
samfunnsvitenskap (breddeperspektiv) enn et spisset masterprogram rettet mot samfunnsanalyse. 
Forholdet mellom de fire grunnemnene (og hvorfor akkurat disse er valgt) og deres forhold igjen til 
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valgemnene er høyst uklart. Hva slags kompetanse er det disse gir til sammen, og hvordan står dette i 
forhold til den analytiske kompetansen som i utgangspunktet bør stå i forsetet i et program med 
dette som tittel.  

UUSN Handelshøyskolens tilsvar 
Master i samfunnsanalyse har en samfunnsvitenskapelig tilnærming til studiet av forhold som angår 
økonomisk virksomhet. Oppbyggingen er kompatibel med strukturen i de andre masterstudiene ved 
USN Handelshøyskolen, der omfanget på emnene er 7, 5 studiepoeng. Studiets profil og oppbygging 
legger føringer for valgemnene. Master i samfunnsanalyse har tatt hensyn til det nye breddekravet til 
masterutdanninger (se punkt 2.2 under). I dette tilsvaret har vi tilstrebet å formulere enda tydeligere 
sammenheng mellom de fire kjerneemnene, og mellom kjerneemnene og valgemnene. Denne 
sammenhengen er tydeliggjort både i studieplanen og i teksten under. I tillegg er det tydeliggjort 
hvordan studiets hovedprofil gjenspeiles i både kjerneemner og valgemner, se tabellen under. 

Kjerneemner  

 

Valgemner og tydeliggjøring av faglig relevans og  
faglig kobling til kjerneemnene 
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X X   Sosial ulikhet og polarisering (7,5 sp) 
Valgemnet bringer inn analyser av hvordan fordelingsmønstre og idealer om 
rettferdighet kan legge føringer på hvilke prinsipper for organisasjon og ledelse 
som oppfattes som naturlige og legitime. Videre kan analyser av polarisering i 
samfunnslivet være et viktig utgangspunkt for å fortolke og forklare motstand 
mot endringer blant underordnede i arbeidslivet. Valgemnet fokuserer i tillegg 
på hvordan fordelingsmønstre endrer seg over tid og varierer mellom land. 
Disse endringene og variasjonene kan analyseres som resultater av ulike 
regimer for Regulering og samfunnsstyring, regimer som preger ulike historiske 
epoker og har ulike nasjonale utforminger. 

X X X  Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid (7,5 sp) 
Valgemnet baserer seg på det ny-institusjonelle perspektivet som er sentralt i 
kjerneemnet Organisering, ledelse og motstand. Dette innebærer å analyse 
endringer i rammene for profesjonsutøvelse i lys av globale og nasjonale 
trender innen organisering og ledelse. Perspektiver fra kjerneemnene 
Regulering og samfunnsstyring og Nettverk og tillit er relevante for å analysere 
endringer knyttet til spørsmål om eksempelvis de-profesjonalisering og tillit til 
profesjonsutøvere. 

X X  X Velferdsstaten og arbeidsmarkedet (7,5 sp) 
Arbeidsmarkedet er preget av ulike reguleringer. Mange av velferdsstatens 
virkemidler utgjør reguleringer og samfunnsstyring med bestemte 
målsettinger. Det er slik sett en nær forbindelse mellom dette valgemnet og 
kjerneemnet Regulering og samfunnsstyring.  
Viktige endringer de siste tiårene både når det gjelder arbeidsmarkedet og 
velferdsstatens utfordringer kan knyttes til endringer i hvordan nasjonalstaten 
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er sammenvevd med andre deler av verden. Emnet kan slik sett knyttes opp til 
kjerneemnet Økonomisk globalisering. 

Velferdsstaten utgjør i seg selv en stor organisasjon som skal styres og ledes på 
mange nivåer. Prinsipper for organisering og ledelse vil dermed ha stor 
relevans for velferdsstaten. Organisering og ledelse, og motstanden mot dette, 
har stor betydning for arbeidstakere og arbeidsmarkedet. Emnet kan dermed 
også knyttes til kjerneemnet Organisering, ledelse og motstand.  

  X X Medier, tillit og demokrati (7,5 sp) 
I dette emnet er det medienes rolle i samfunnet som står i fokus. Gjennom 
emnet får studentene innsikt nyere forskning om hvordan internett og sosiale 
medier har konsekvenser for tillit til informasjon og politisk deltakelse. 
Valgemnet bruker de samfunnsanalytiske perspektivene fra kjerneemnene 
Nettverk og tillit og Økonomisk globalisering, og fokuserer på medienes rolle i 
demokratiet og hvordan medienes rolle endrer seg i takt med medie- og 
samfunnsutviklingen.  

X X X X Digitalisering og samfunn (7,5 sp) 
Valgemnet har tematisk fokus på digitalisering, og kan, avhengig av 
problemstillingen studentene velger å fordype seg i, bygge på alle fire 
kjerneemner. Analyse av digitalseringsprosesser kan skje fra ulike perspektiv. 
Organisering, ledelse og motstand bringer inn relevante teori for å analysere 
organisasjoners digitaliseringsstrategier, og intern/ekstern motstand mot disse 
prosessene. Regulering og samfunnsstyring er en relevant kobling i tilfeller 
hvor digitaliseringsprosesser møter ulike regulatoriske utfordringer, eller der 
hvor man ønsker å utrede slike for å håndtere digitale nyvinninger. Nettverk og 
tillit er et helt sentralt underliggende perspektiv i de aller fleste 
digitaliseringsprosesser, og i enkelte tilfeller vil også teori fra Økonomisk 
globalisering være nyttig for å analysere bakenforliggende årsaker til at 
digitalisering har en tendens til å utvikle monopollignende tilstander 
(Facebook, Google som enerådende i sine markeder).  

X X  X Innovasjon i samfunnsperspektiv (7,5 sp) 
Emnet knytter an til kjerneemnet Økonomisk globalisering, der innovasjon og 
økonomisk transformasjon ses i et globalt og bredt samfunnsmessig perspektiv. 
Det knytter også an til emnene Regulering og samfunnsstyring og Organisering 
ledelse og motstand, fordi disse på ulike vis er opptatt av endringsprosesser, og 
dermed forutsetninger for og effekter av utvikling og innovasjon. 

X   X Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver (7,5 sp) 
Gjennom de formene for analytisk kompetanse som utvikles ved å studere 
fortidige forhold vil studenten bli i stand til å se utvikling av politiske 
programmer og enkelttiltak i sammenheng med strukturelle forhold i nåtida. 
Studier av sammenhengene mellom globale helsevilkår og våre egne, vil styrke 
ferdigheter som kan utnyttes i vurdering og implementering av 
helseforebyggende tiltak – ikke minst gjennom forståelsen av at endringer i 
moderne helsevilkår kan ha sammenheng med globaliseringsprosesser. Emnet 
knyttes nært opp til deler av det teoretiske rammeverket som er 
grunnleggende i kjerneemnet Økonomisk globalisering, men også i 
kjerneemnet Organisering, ledelse og motstand, og vil med utbytte kunne ses i 
sammenheng med valgemnet Sosial ulikhet og polarisering. 

 

Valgemnene som tilbys er relatert til den faglige profilen på ulike måter, og bidrar til å utvide og 
utdype den tematiske bredden. Her kan nevnes emner som tar opp temaer relatert til velferdsstaten, 
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sosial ulikhet, medier og digitalisering. Master i samfunnsanalyse ivaretar slik sett hensynet til en 
tematisk avgrensing og kunnskapsoppbygging, samtidig som den er preget av samfunnsvitenskapelig 
bredde. Valgemnene utdyper og supplerer de enkelte kjerneemnene, og er selvstendige emner.  

 

22.2 Studietilsynsforskriften § 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier 

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 

Komiteens konklusjon  
Masterstudiet som foreslås er meget bredt og samsvarer ikke helt til forventingene til selve tittelen 
«Master i samfunnsanalyse» Se kommentarer foran! 

Komiteen påpeker videre 
Fakultetet bør derfor se på innhold og helhet på nytt for å tydeliggjøre/ i større grad spisse den 
analytiske kompetansen programmet skaper forventninger om at det gir.  

USN Handelshøyskolens tilsvar  
De formelle kravene til masterutdanninger i Norge ble endret i forbindelse med «Kvalitets-
meldingen» (Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.) Tidligere skulle både 
master- og PhD-utdanninger ha en tydelig spissing. Med Kvalitetsmeldingen ble kravet til både 
sammenheng og bredde i studieprogrammene formulert.  

I NOKUTs nye veiledning fra mai 2017, § 3-2 Akkreditering av mastergradsstudier, som er i en direkte 
konsekvens av Kvalitetsmeldingen, er breddekravet formulert slik i punkt (1) «Mastergradsstudiet 
skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde»:  

«Avgrensingen av mastergradsstudiet skal komme tydelig frem gjennom en beskrivelse av fag, 
disipliner og kunnskapsområder studiet omfatter. I noen tilfeller kan det være nødvendig å 
tydeliggjøre hva studiet ikke omfatter. Studiets profil og mulige spesialiseringer må beskrives slik at 
studiets bredde kommer tydelig frem. Informasjon i søknaden skal minst inneholde: 1) En beskrivelse 
av de fag, disipliner og kunnskapsområdene som studietilbudet omfatter. 2) En begrunnelse for at 
studiet er tilstrekkelig bredt og forankret i et bredt nok fagmiljø.» 

Master i samfunnsanalyses tematiske profil er hvordan økonomisk virksomhet er sammenvevd med 
samfunnet for øvrig. Slik sammenveving skjer både vertikalt og horisontalt. Vertikal sammenveving 
skjer gjennom styring og kontroll i hierarkier, for eksempel gjennom myndigheters regulering av 
næringslivet. Horisontal sammenveving skjer via samhandling mellom likestilte parter, for eksempel i 
arbeidstakeres og bedrifters sosiale nettverk. Disse formene for sammenveving mellom økonomisk 
virksomhet og annet samfunnsliv er hovedtema i de obligatoriske emnene. Vertikal sammenveving 
vektlegges i emnene Regulering og samfunnsstyring og Organisering, ledelse og motstand. Horisontal 
sammenveving utgjør hovedvekten i emnene Tillit og nettverk og Økonomisk globalisering.  

Dette kan utdypes gjennom en nærmere beskrivelse av innholdet i de fire kjerneemnene, hvordan 
kjerneemnene tematisk henger sammen, og hvordan de samlet bidrar til å gi innsikt i formelle og 
uformelle sosiale prosesser rundt økonomisk virksomhet. De fire kjerneemnene er: 

(1) Regulering og samfunnsstyring  
(2) Økonomisk globalisering 
(3) Organisering, ledelse og motstand 
(4) Tillit og nettverk 
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(1) Emnet Regulering og samfunnsstyring har hovedfokus på noen av de formelle sosiale systemene 
som økonomisk virksomhet er innvevd i, og på bestrebelser knyttet til regulering av den økonomiske 
virksomheten. Emnet handler om hvilken rolle offentlige myndigheter har i økonomien, om ulike 
måter økonomisk liv styres på, og om styringens rammebetingelser og begrunnelser. Historisk sett er 
moderniseringen av samfunnet preget av en kraftig vekst i offentlige reguleringer, reguleringer som 
iverksettes av et stort antall organisasjoner i samfunnet. En konsekvens har vært at nyere politisk 
historie er preget av stadige kontroverser om omfanget og innrettingen av reguleringer. Selv om 
hovedfokus for emnet er formelle systemer, er det en generell innsikt at systemer av denne typen 
fungerer mest effektivt når de har legitimitet blant deltakerne og kan støtte seg på uformelle 
overenskomster og felles forståelse. Her er det en klar forbindelse til hovedtemaer i kjerneemnet 
Tillit og nettverk (kjerneemne (4)). Videre vil reguleringer av økonomisk virksomhet være preget av 
globale trender, internasjonale overenskomster og rådende ideologier knyttet til organisering og 
ledelse. Her er det klare forbindelser til de to resterende kjerneområdene Økonomisk globalisering 
og Organisering, ledelse og motstand (kjerneemne (2 & 3)).  

(2) Emnet Økonomisk globalisering har hovedfokus på de mer omfattende kontekstene en åpen 
nasjonal økonomi som den norske er del av, og hvordan enderinger på nivåer som ligger utenfor 
nasjonal politisk kontroll preger betingelsene for økonomisk virksomhet. Økonomisk virksomhet i 
enkeltland er i økende grad er blitt integrert i globale sammenhenger. Økonomisk gir globaliseringen 
på den ene siden nye muligheter for lokalt og nasjonalt næringsliv, som for eksempel større 
markeder og reduserte produksjonskostnader. På den andre siden gir den nye utfordringer, som for 
eksempel økt konkurranse for bedrifter, økt usikkerhet om mange arbeidsplasser og endrede 
muligheter for nasjonal politisk styring. Globaliseringsutviklingen er sammensatt og kan dreie seg like 
mye om tenkemåter og holdninger, som om offentlige reguleringer og økonomisk konkurranse.  
Disse forholdene knytter an til temaer som også tas opp i de andre kjerneemnene. Det gjelder særlig 
økt press på mulighetene for offentlig regulering og samfunnsstyring (kjerneemne (1)), endringer i 
organisering av arbeidsforhold (kjerneemne (3)) og betingelser for å basere virksomhet på uformelle 
tillitsrelasjoner (kjerneemne (4)).  

(3) Emnet Organisering, ledelse og motstand har hovedfokus på hvordan virksomheter er organisert 
internt, både i privat og offentlig sektor. I utgangspunktet er dette et stort felt hvor mange ulike 
perspektiver fra organisasjons- og administrasjonsvitenskap kunne vært relevante. Noe som 
særmerker dette kjerneemnet er at det fokuserer på organisering og ledelse i et ny-institusjonelt 
perspektiv, og på hvordan organisasjoner preges både av spenninger i forhold til omgivelsene og av 
indre motsetninger. Emnet tar opp forhold som gjør at organisasjoner innen ulike typer virksom-
heter, og i ulike sektorer, over tid like fullt utvikler fellestrekk. Dette sees i sammenheng med 
institusjonelle forhold som ressurstilførsel, belønningsstrukturer og karriereveier, og med utbredelse 
av bestemte typer styrings- og ledelsesideologier. Et viktig empirisk eksempel er hvordan prinsipper 
om mål- og resultatstyring (New Public Management) lenge har vært den rådende styringsideologien 
innen helse, omsorg, undervisning og andre virksomhetsområder i offentlig sektor i Norge. I emnet 
fokuseres det også på hvordan underordnede forholder seg til ulike styringssystemer og endringer i 
spesifisering av arbeidsoppgaver. Et viktig eksempel er bruk av nye teknologier og nye former for 
overvåking av ansatte, og hvilke former for tilpasning og motstand dette kan gi opphav til blant 
underordnede. Disse forholdene knytter an til temaer som også tas opp i de andre kjerneemnene. 
Det gjelder ikke minst hvordan formelle rammebetingelser preger muligheter for demokratisk 
innflytelse på arbeidsplasser (kjerneemne (1)), hvordan ytre press og indre spenninger heger 
sammen med økonomisk globalisering (kjerneemne (2)), og hvilke konsekvenser dette har for 
samarbeidsforhold og tillitsrelasjoner (kjerneemne (4)). 
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(4) Emnet Tillit og nettverk har hovedfokus på noen av de mer åpne og uformelle sosiale systemene 
som økonomisk virksomhet er innvevd i, og på allianser og stilltiende overenskomster som formali-
serte ordninger ofte hviler på. Det finnes mange eksempler på at organisasjoner og individer som 
ikke etablerer tillitsforhold, og ikke kan støtte seg på uformelle nettverk, stivner og blir dårlig egnet 
til å håndtere uforutsette situasjoner. Dette gjelder ikke minst i moderne økonomisk virksomhet. Et 
velfungerende samfunn forutsetter at aktørene har tillit til hverandre ut over det som er nedtegnet i 
formelle kontrakter, og at de kan basere seg på ulike former for nettverk. Et velfungerende demo-
krati og rettssamfunn forutsetter på den andre siden at betydningen av uformelle nettverk begrenses 
i ulike sammenhenger, og at befolkningen har tillit til informasjonen de får. Tillit og nettverk er 
grunnleggende elementer i alle samfunn og sosiale situasjoner på både individ- og samfunnsnivå. 
Studier av tillit og nettverk gir dermed perspektiver som kan benyttes i samfunnsanalyser av vidt 
forskjellige fenomener. Som allerede indikert i de foregående punktene er det klare forbindelser 
mellom dette kjerneemnet og de tre andre.  

Master i samfunnsanalyse har derfor en klar og avgrenset tematisk profil med fire kjerneemner som 
utfyller hverandre i å belyse ulike sosiale kontekster som økonomisk virksomhet er innvevd i. Samlet 
gir dette en avansert forståelse av grunnleggende sosiale prosesser og mekanismer som preger 
økonomisk liv, samt av forholdet mellom økonomien i mer snever forstand og samfunnet for øvrig. 
Samtidig involverer kjerneemnene generelle teoretiske perspektiver som gir innsikter med høy 
overføringsverdi til andre deler av samfunnslivet, for eksempel forhold mellom kultur og økonomisk 
virksomhet og helse og økonomisk virksomhet.  

 

22.3 Andre anbefalinger fra komiteen og tilsvar fra USN Handelshøyskolen 
Komiteen anbefaler følgende 

a) Emnene i mastergraden består av mange 7,5 studiepoengskurs. Det er en fare for at bredden 
i kurs og perspektiver fører til overflatisk kunnskap på bekostning av dybdekunnskap. Det er 
behov for sterkere redegjørelse for hvorfor akkurat disse tematiske emnene og hvordan de 
utfyller hverandre, og ikke minst bidrar til særskilt kompetanse i samfunnsanalyse! Fag som 
økonomisk sosiologi, historie, organisasjonsteori, mediesosiologi, øk/adm fag, statsvitenskap 
er nokså forskjellige, og det er uvisst om studentene på egenhånd klarer knytte trådene. 
Klarer de ikke dette er det fare for at studieprogrammet framstår som fragmentert snarere 
enn helhetlig.  

b) Kursene forprosjekt og forskningsdesign og dataanalyse kan med fordel knyttes enda sterkere 
opp mot masteroppgaven enn per i dag. Det er mulig det er tiltenkt slik, men det er ikke sagt 
eksplisitt 

c) Fagstaben i studieprogrammet framstår solid med relevante nettverk og utvekslingsavtaler 
nasjonalt og internasjonalt. Det er også gjort samarbeidsavtaler med lokale og regionale 
aktører.  
Det framgår imidlertid ikke tydelig hvordan disse kontaktene/ nettverkene/ 
utvekslingsavtalene og ikke minst samarbeidene med regionale aktører og bedrifter/ 
arbeidsliv tenkes brukt inn i studieprogrammet. Er det for eksempel aktuelt med 
praksisopphold med utredningsarbeid i løpet av masterprogrammet, vil bedrifter/aktører 
kunne komme med bestilling for tema for masteroppgaver, m.m. Dette er elementer som 
med fordel kan utvikles i det videre. 
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d) Komiteen anbefaler at det blir etablert utdanningsfaglige kurs for de ansatte som kan bidra 
til å øke den utdanningsfaglige kompetansen til staben. Mange i staben har undervist i 
mange år, men mangler formelt sett pedagogisk kompetanse. 

UUSN Handelshøyskolens tilsvar punktvis:  
a) I henhold til krav om omfang på studiepoenggivende emner ved USN Handelshøyskolen skal 

alle obligatoriske emner i Master i samfunnsanalyse ha et omfang på 7, 5 studiepoeng. Et 
omfang på 7, 5 studiepoeng er ikke uvanlig ved handelshøyskoler i Norge, for eksempel ved 
Norges Handelshøyskole. USN Handelshøyskolen er enig med komiteen om at bredden i 
emner og perspektiver kan føre til overflatisk kunnskap på bekostning av dybdekunnskap. I 
henhold til komiteens anbefalinger er det derfor i teksten over og i studieplanen redegjort 
for hvorfor de tematiske emnene er valgt, og hvordan de samlet bidrar til kompetanse i 
samfunnsanalyse.  
 

b) USN Handelshøyskolen er enig med komiteen i at koblingen mellom emnene i 
Forskningsdesign og dataanalyse, Forprosjekt og Masteroppgaven kunne vært tydeligere 
kommunisert. Det er nå foretatt endringer i disse emneplanene for å synliggjøre denne 
koblingen bedre. 
 

c) USN Handelshøyskolen er enig med komiteen i at vi må tydeliggjøre hvordan de eksterne 
kontaktene, nettverkene, utvekslingsavtalene og samarbeidet med regionale aktører og 
bedrifter på en mer eksplisitt måte kan tenkes brukt inn i studieprogrammet. Samarbeids-
avtalene er formulert på en slik måte at de i liten grad synliggjør studentene. Gjennom 
fagpersonalets fou-prosjekter, de eksterne samarbeidsrelasjonene og kontaktene, har 
studentene et stort tilfang av muligheter for masteroppgaver. Fagmiljøet har god erfaring 
med at våre eksterne samarbeidspartnere og kontakter henvender seg til fakultetet med 
ønsker om temaer for bachelor- og masteroppgaver. Hvert år arrangeres det også 
obligatoriske samlinger med studentene hvor tilgjengelige prosjekter for masteroppgaver blir 
presentert både av eksterne samarbeidspartnere og fagpersonalet. Vi er enig i at denne 
praksisen burde vært kommunisert bedre i søknaden. 
 
Etter tilbakemeldingene fra komiteen har USN Handelshøyskolen lagt til rette for praksis i 
studietiden. Det er utviklet et nytt praksisemne – Internship 15 studiepoeng – som en del av 
valgemnene i tredje semester (se vedlagt emneplan). Studentene på Master i 
samfunnsanalyse får nå mulighet til å velge Internship. Internship er et praktisk og teoretisk 
arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en virksomhet (privat, offentlig, 
frivillig). Praksisen kan enten være deltakelse i daglig drift, eller i et prosjekt, der studenten 
får ansvar for en bestemt oppgave som er relevant for masterstudiet praksisen er en del av. 
Studentene må finne praksisplass selv, men kan benytte seg av USN Handelshøyskolens 
eksterne samarbeidspartnere og kontakter.  
 
USNs mål er å levere godt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet for å bidra til langsiktig vekst 
og løse samfunnsutfordringer. USN har derfor etablert et Industriakademi og tilbyr både 
industri- og næringslivsmastere. Disse kjennetegnes ved at masterprogrammet gjennomføres 
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i nært samarbeid med virksomheter det utdannes til, og studentene får praksis underveis i 
studiet. USN Handelshøyskolen er i gang med å utvide konseptet til å inkludere virksomheter 
i offentlig sektor og tilpasse det for Master i samfunnsanalyse fra høst 2020. Studiemodellen 
for denne studentgruppen utvides til tre år slik at de kan gjennomføre siste studieår over to 
år (50 % studier-50 % arbeid). Virksomhetene får reelle problemstillinger analysert og det gir 
økt verdi og realisme i prosjektene studentene involveres i. Studenten blir kjent med 
yrkeslivet, arbeidsoppgaver, får lønn og tar med seg erfaringer fra praksisen inn i emnene og 
masteroppgaven. Både virksomheten og studenten får presentert seg for hverandre, noe 
som danner et godt grunnlag for å videreføre eller avslutte samarbeidet etter endt studium. 
Virksomheten får tilgang på faglig ekspertise som vil styrke FoU-aspektet for virksomheten. 
Det inngås en trepartsavtale: student-virksomhet-USN. USN Handelshøyskolen er i dialog 
med flere av våre samarbeidspartnere om deltakelse som partnervirksomhet i dette 
konseptet.  
 

d) USN Handelshøyskolen gjør oppmerksom på at det på side 31 i den opprinnelige søknaden er 
opplyst om at fakultetet har en plan for at alle vitenskapelige ansatte i løpet av en 
treårsperiode skal gjennomføre første modul a 10 studiepoeng i USNs utdanningsprogram i 
UH-ped. Det er et begrenset antall personer som får delta på USNs UH-pedprogram per år, 
og fakultetet får kun tildelt en viss mengde plasser i året. 
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STUDIEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

USN Handelshøyskolen, HSI 

Master i samfunnsanalyse.  

Master i samfunnsanalyse.  

Master in Social Analysis 

 Type studium eller grad: Mastergrad int. §3, 2 år 
 Organisering av studiet: stedsbasert, campus Vestfold 
 Undervisningsspråk: Norsk  

100% bevilgningsfinansierte studieplasser 

2019 

• Fullført samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller tilsvarende. 
• For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende, kreves fordypning i 

samfunnsvitenskapelige emner av minst 80 studiepoengs omfang  
• Det kreves minst 7½ studiepoeng emner som gir innføring i samfunnsvitenskapelige metoder 

der det inngår bruk av kvantitative data og statistiske analyseteknikker. 
• Det kreves Examen philosophicum (ex.phil.) eller tilsvarende.  

 
For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Søkere som har utenlandsk 
utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper. 

  



2 
 

STUDIEPLAN – del 2 (Overskrifter i studieplan/Infotyper) 
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 
 

Master i samfunnsanalyse tilbys av Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det er et 
samfunnsvitenskapelig studium som handler om forhold mellom økonomisk virksomhet og annet 
samfunnsliv.  

 Økonomisk virksomhet er alltid sammenvevd med andre sektorer av samfunnet. Slik sammenveving 
skjer både vertikalt og horisontalt. Vertikal sammenveving skjer gjennom styring og kontroll i 
hierarkier, som gjennom myndigheters regulering av næringslivet. Horisontal sammenveving skjer via 
samhandling mellom likestilte parter, for eksempel i arbeidstakeres og bedrifters sosiale nettverk. 
Disse formene for sammenveving mellom økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv er hovedtema 
i de obligatoriske emnene. Vertikal sammenveving vektlegges i emnene Regulering og samfunns-
styring og Organisering, ledelse og motstand. Horisontal sammenveving utgjør hovedvekten i 
emnene Tillit og nettverk og Økonomisk globalisering.  

Samfunnsanalyse handler om å bruke samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og metoder for å 
forstå og forklare hvordan sosiale prosesser og økonomisk virksomhet gjensidig påvirker hverandre. 
Studiet viser at økonomien ikke kan forstås isolert fra samfunnet omkring. Den økonomiske 
utviklingen er nært knyttet til samfunnsutvikling innen områder som politikk og lovverk, teknologi, 
kultur og måtene mennesker kommuniserer og tenker på. Studiet tilbyr dermed en bredere 
tilnærming til økonomisk virksomhet enn det økonomistudier gjør.  

Samfunnsanalyse handler om å vise hvordan hendelser og mønstre i samfunnslivet blir til gjennom 
måten mennesker samhandler på. Menneskenes samhandlingsmåter kan ha form av rutiner som 
reproduserer eksisterende samfunnsliv, men kan også ha form av innovasjoner eller krisetilpasninger 
som skaper nye betingelser for fremtidig samhandling. I dette masterprogrammet anvendes 
samfunnsanalyse spesielt på samhandlingsprosesser med konsekvenser for økonomisk virksomhet, 
for eksempel hvordan virksomheter organiseres og ledes, hvordan tillit og nettverk påvirker 
markeder, og hvordan myndigheter utøver regulering og kontroll. Studiet bygger på sosiologiens og 
historiefagets erkjennelse av den nære sammenhengen mellom økonomisk virksomhet og annet 
samfunnsliv, og hvordan det økonomiske livet i samfunnet fungerer.  

De fire obligatoriske emnene i masterprogrammet handler både om de vertikale forbindelsene som 
er knyttet til styring av økonomisk virksomhet og om de horisontale forbindelsene mellom ulike 
deltakere i samfunnslivet. Studiet gir innblikk i hvordan disse ulike forbindelsene veves inn i 
hverandre. Nasjonal regulering er for eksempel påvirket av globale prosesser fordi statlige organer 
ofte samhandler for å etablere overnasjonale standarder og regler. Organisering og ledelse i 
arbeidslivet, og de formene for motstand dette kan utløse, er preget både av globale trender innen 
ledelse, av nasjonale tradisjoner og overenskomster, og av statlige tiltak for regulering. Studiet gir 
også kunnskap om hvordan formelle og uformelle strukturer samvirker i økonomisk liv: Formelle 
overenskomster og reguleringer bidrar til å forme sosiale nettverk, som igjen preger utviklingen av 
tillitsforhold i økonomi og arbeidsliv. Samtidig kan tillit og nettverk være avgjørende for at formelle 
ordninger skal fungere i praksis. Uformelle nettverk og tillitsrelasjoner kan bidra til at sosiale 
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prosesser utvikler seg i andre retninger enn formelle reguleringer sikter mot. Likeledes kan uformelle 
forhold påvirke politiske systemer slik at reguleringer endres.  

Studiet skal gi studentene arbeidslivskompetanse ved å gi anvendbar kunnskap om mekanismer i 
økonomisk liv, om styringen av økonomisk liv og om det økonomiske livs rammebetingelser. Studiet 
skal videre gi studentene kompetanse i å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser av forhold 
mellom økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv. I studiet inngår emner i samfunnsvitenskapelig 
metode, og emner som gir kompetanse i å planlegge, gjennomføre og formidle resultatene av 
samfunnsvitenskapelige studier. Studiet gir relevant kompetanse for de som skal forholde seg til 
regulering og (formell og uformell) organisering av økonomisk virksomhet. Studiets ulike fordypnings-
emner tar opp forutsetninger for, og virkninger av, ulike former for økonomisk organisering.  

Master i samfunnsanalyse er et samfunnsvitenskapelig studium rettet mot yrkeslivets kompetanse-
behov. Studiet fremmer studentenes evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte utfordringer, og til å 
sette problemene inn i en større samfunnssammenheng. Gjennom å beherske et mangfold av 
metoder og perspektiver skal studentene kunne analysere årsaker, konsekvenser og løsnings-
muligheter knyttet til utfordringer arbeidsgivere står overfor. Studentene vil få solid innsikt i sentrale 
endringsprosesser i samfunnet, slik som globalisering, teknologisk utvikling og endringer i offentlig 
styring. Studentene vil få metodiske redskaper til å analysere disse prosessene, og ferdigheter i å gi 
analytisk begrunnede svar på spørsmål om sammenhenger mellom økonomisk virksomhet og annet 
samfunnsliv. 

Masterstudiet ruster studentene for arbeid som fagpersoner, analytikere, konsulenter, 
saksbehandlere eller rådgivere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Studentene skal kunne anvende 
kunnskapen de lærer på praktiske problemstillinger de møter i arbeidslivet, og de skal settes i stand 
til selv å oppdatere sin kunnskap gjennom hele yrkeslivet. Studentene vil lære å planlegge og 
gjennomføre egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle 
synspunkter og erfaringer. Studiet skal således kunne bidra til utvikling av god praksis i arbeidslivet. 

 

 
Kunnskap 
Etter fullført masterstudium har kandidaten 

 omfattende kunnskap om sammenveving av økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv 
 avansert kunnskap om hvordan formelle og uformelle prosesser i samfunnslivet kan 

analyseres med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige teorier og metoder 
 avansert kunnskap om sammenhenger mellom økonomisk virksomhet og sosiale prosesser 

på mikro-, meso- og makronivå 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom styringsprosesser og økonomisk virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom sosiale nettverk og økonomisk virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom globalisering, innovasjoner og økonomisk 

virksomhet 
 spesialisert innsikt i sammenhenger mellom ulike typer organisering og økonomisk 

virksomhet 
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Ferdigheter 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige perspektiver 
og metoder 

 analysere og utrede forholdet mellom økonomisk virksomhet og annet samfunnsliv 
 analysere betydningen av gjentagende samhandlingsmønstre  
 analysere betydningen av sosiale endringsprosesser    
 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap til kritisk refleksjon om økonomisk virksomhet og 

annet samfunnsliv 
 forholde seg kritisk og refleksivt til samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger  
 søke informasjon og forholde seg kritisk til kildene  

 
Generell kompetanse 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap til å analysere relevante faglige og praktiske 
problemstillinger i arbeidslivet 

 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap i forskning, utredning og annet analysearbeid  
 anvende samfunnsvitenskapelig kunnskap i beslutningsprosesser i organisasjoner og i 

arbeidslivet 
 kommunisere muntlig og skriftlig om faglige spørsmål med spesialister og allmennheten 
 sette enkeltfenomener inn i en større samfunnsmessig sammenheng  
 bidra til nytenking innenfor fagfeltet 

Master i samfunnsanalyse er satt sammen av fire obligatoriske kjerneemner (a 7, 5 studiepoeng) som 
reflekterer studiets hovedprofil, fire metodeemner (a 7,5 studiepoeng), 30 studiepoeng valgemner 
(med mulighet for opphold ved utenlandsk studiested) og 30 studiepoeng masteroppgave.  

Målsettingen det første studieåret er å bygge allmenn analytisk kompetanse gjennom fire metode-
emner, samt å introdusere studentene til masterens tematiske profil gjennom fire obligatoriske 
kjerneemner. I andre studieår kan studentene spesialisere seg, både gjennom valgemner og master-
oppgaven.  

1. studieår – obligatoriske emner 
I første semester gjennomføres to obligatoriske metodeemner og to kjerneemner. Metodekompe-
tanse er nødvendig for å tilegne seg den forskningsbaserte kunnskapen som inngår i studiet. Det er 
også uomgjengelig kunnskap for å gjennomføre egne undersøkelser og besvare empiriske problem-
stillinger i en masteroppgave. Det første metodeemnet er Kvalitativ metode. Sentralt i dette emnet 
er prinsipper for tolkning og analyse av data som ofte er tekstbaserte. Videre tar studentene emnet 
Forskningsdesign, hvor det fokuseres både på prinsipielle og vitenskapsteoretiske aspekter ved 
forskning, og på praktiske sider ved gjennomføringen av undersøkelser og masteroppgaven.   
I første semester tas to obligatoriske emner om henholdsvis horisontal og vertikal sammenveving av 
økonomi og samfunn. Horisontal sammenveving er hovedtema for kjerneemnet Tillit og nettverk. 
Tillit og nettverk er begreper som kan benyttes i samfunnsanalyser av vidt forskjellige fenomener, 
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men knyttes her særlig til økonomiske forhold. Emnet tar blant annet opp det sosiale grunnlaget for 
økonomisk liv og hvordan aktører samhandler i markeder og organisasjoner. Vertikal sammenveving 
vektlegges i kjerneemnet Regulering og samfunnsstyring. Emnet fokuserer på hvordan statlig 
regulering preger moderne markeder og markedsaktører, og hvordan reguleringene påvirkes av 
overnasjonale føringer og standarder. Emnet handler om ulike måter økonomisk liv styres på, og om 
styringens ulike begrunnelser og rammebetingelser.  

I andre semester tas de to andre obligatoriske metodeemnene. Kvantitativ metode fokuserer på 
sentrale statistiske metoder for å analyse data. Dette er en viktig og nødvendig kompetanse for å 
kunne utføre samfunnsanalyser. Videre gjennomføres emnet Forprosjekt. Målet med emnet er å få 
studentene til å lage et realistisk opplegg for masteroppgaven basert på innsikter fra de øvrige 
metodeemnene. I andre semester følges førstesemestermenene opp med ytterligere to obligatoriske 
emner om horisontal og vertikal sammenveving av økonomi og samfunn. Kjerneemnet Økonomisk 
globalisering videreutvikler innsikten i horisontale sammenveving. Emnet utdyper også hvordan 
horisontale og vertikale forhold samvirker. Prosesser som gjør at økonomisk virksomhet i enkeltland 
integreres globalt blir analysert og diskutert. Det legges vekt på utfordringer og muligheter som 
oppstår når bedrifter og andre organisasjoner må forholde seg til overnasjonale prosesser. Det 
obligatoriske emnet Organisering, ledelse og motstand videreutvikler innsikten i vertikal sammen-
veving og tar opp hvordan organiserings- og ledelsesprinsipper kan skape ulike former for motstand. 
Emnet viser koplinger mellom ledelse og globalisering gjennom fokus på hvordan norske og nordiske 
praksiser utfordres av globale endringer. Emnet vektlegger hvordan organisasjoner preges både av 
spenninger i forhold til omgivelsene og av indre motsetninger. 

2. Studieår – valgemner og masteroppgaven 
I tredje semester velger studentene valgemner enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lokalt 
tilbys seks valgemner a 7.5 studiepoeng som alle er godt tilpasset masterprogrammet og de 
overordnete læringsutbyttene. I tillegg kan studentene velge et praksisopphold tilsvarende 15 
studiepoeng i en ekstern virksomhet, privat, frivillig eller offentlig. Etter avtale kan faglig relevante 
valgemner også tas fra andre masterprogram ved USN. Valgemnene skal gi studentene mulighet til å 
fordype seg i spesifikke temaer som kan følges opp i masteroppgaven.  

Det legges til rette for opphold ved utenlandske universiteter med mulighet for å ta 30 valgfrie 
studiepoeng innen relevante emner. Utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter skal sikre et 
kvalitetsmessig optimalt utenlandsopphold, både faglig og praktisk. 

I fjerde semester skal studentene skrive masteroppgave. Forut for arbeidet med selve 
masteroppgaven forutsettes det at studentene har tilegnet seg innsikt i prinsipper bak utformingen 
av forskningsprosjekter gjennom emnet Forskningsdesign og dataanalyse. Videre forutsettes det at 
studentene gjennom emnet Forprosjekt har utarbeidet en problemstilling, og en realistisk og klar 
plan for gjennomføringen av oppgaven. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid hvor 
studentene anvender teoretiske kunnskaper, analytiske perspektiver og metodiske ferdigheter for å 
belyse et selvvalgt forskningsspørsmål. De metodiske ferdighetene i programmet er tilpasset behovet 
for å kunne mestre dyptgående empiriske analyser. Et vidt spekter av temaer kan godkjennes som 
emne for masteroppgaven, men oppgaven bør fortrinnsvis relateres til masterens tematiske profil.  
Det forutsettes at studentene, i samråd med faglige veileder, arbeider selvstendig med sitt prosjekt 



6 
 

for masteroppgave. Det er anbefalt at studentenes masterprosjekt knyttes til eksterne 
samarbeidspartneres prosjekter eller fagpersonalets fou-prosjekter. 
 
Obligatoriske og valgfrie emner 

Obligatoriske emner: 
o Regulering og samfunnsstyring (7.5 stp) 
o Tillit og nettverk (7.5 stp) 
o Organisering, ledelse og motstand (7.5 stp)  
o Økonomisk globalisering (7.5 stp) 
o Forprosjekt (7.5 stp) 
o Forskningsdesign og datastrategi (7.5 stp) 
o Kvantitativ metode (7.5 stp) 
o Kvalitativ metode (7.5 stp) 
o Masteroppgave (30 stp) 

Valgemner: 
o Digitalisering og samfunn (7.5 stp) 
o Innovasjon i samfunnsperspektiv (7.5 stp) 
o Internship (15 stp) 
o Medier tillit og demokrati (7.5 stp) 
o Sosial ulikhet og polarisering (7.5 stp) 
o Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid (7.5 stp) 
o Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver (7.5 stp) 
o Velferdsstaten og arbeidsmarkedet (7.5 stp) 

 
Studiemodell Master i samfunnsanalyse fra opptak 2019

1. semester (høst) 2. semester (vår) 3. semester (høst) 4. semester (vår) 

Kvalitativ metode (7,5 stp) Kvantitativ metode (7,5 stp) 
Valgemner (til sammen 
30stp) 

Mulighet for opphold ved 
utenlands studiested 

SA-MA5030 (30stp) 

Forskningsdesign og 
datastrategi (7,5 stp) 

Forprosjekt (7,5 stp) 

Tillit og nettverk (7,5 stp) Økonomisk globalisering (7,5 
stp) 

Regulering og 
samfunnsstyring (7,5 stp) 

Organisering, ledelse og 
motstand (7,5 stp) 

 

Læringsaktivitetene i høyere utdanning har et tosidig formål. På den ene siden skal aktivitetene 
besørge tilegnelse av faget. På den andre siden skal aktivitetene bygge studentenes evne til 
selvstendig arbeid, refleksjon og formidling. De sentrale læringsaktiviteter i emnet er: 

1. Selvstudium. Selvstudium er hjørnesteinen i de fleste høyere studier, og skal besørge at 
studentene, gjennom å utvikle sine evner til selvstendig kunnskapstilegnelse, selv skolerer 
seg i faget. Det forventes at studentene jobber med pensumlesing gjennom hele kurset, 
fortrinnsvis i henhold til progresjonen i forelesningsplanen. 
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2. Forelesninger. Faglærers forelesninger er veiledninger i pensumstoffet, og skal fungere som 
støtte til studentenes selvstendige pensumlesing. Forelesningene skal bidra til faglig oversikt 
og bedret forståelse av stoff tilegnet gjennom selvstudium. 

3. Kollokviegrupper. Kollokvier er egenorganiserte studentgrupper der deltakerne trener opp 
sin formidlingsevne, og bedrer sin faglige forståelse, gjennom å fungere som lærere for 
hverandre. Kollokvier er særlig godt egnet til formidlingstrening, og er derfor sterkt anbefalt i 
eksamensforberedelsene. 

4. Gruppeseminarer. Seminarene tjener samme formål som kollokviegruppene, men 
organiseres av faglærer. Faglærer vil som hovedregel forberede oppgaver som studentene 
besvarer gjennom samtaler seg imellom. Under gruppeseminarer vil faglærer, som et 
supplement til studentenes egeninnsats, være tilgjengelig for spørsmål fra studentene. 

 

Studentene vil gjennom studiet møte ulike eksamens- og vurderingsordninger som til sammen gir et 
bredt grunnlag for vurdering av forventet læringsutbytte. Vurderingsformer og eksamener vil variere 
mellom emnene. Det henvises til de enkelte emneplan for detaljerte beskrivelser. 

Obligatoriske arbeidskrav underveis i et emne skal bidra til å gi studenten jevn faglig progresjon 
gjennom semesteret og gi grunnlag for refleksjon, dialog og diskusjon rundt problemstillinger i 
aktuelt fagområde. I arbeidskravene inngår enten skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, 
forberedte diskusjoner eller obligatorisk frammøte. Arbeidskravene skal enten gjøres individuelt eller 
i gruppe. På denne måten bidrar arbeidskravene til å bygge opp under evne til selvstendig arbeid, 
evne til å samarbeide med andre og trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon innenfor alle 
studiets fagområder. Gjennom hele studiet er det viktig at studenten utvikler evnen til å reflektere 
over egen praksis og til å ta imot veiledning for å kunne justere egen praksis om nødvendig. 

I Master i samfunnsanalyse benyttes godkjent/ikke godkjent i obligatoriske arbeidskrav. 
Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.  

Følgende eksamensformer vil benyttes i studiet: 
 Skriftlig eksamen, 4 timer. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk kunnskap samt 

evne til å arbeide under press. 
 Hjemmeeksamen (individuell eller i gruppe). Denne eksamensformen måler analytiske 

ferdigheter, faglig og teoretisk kunnskap, skriftlig formidlingsevne samt evne til å samarbeide 
dersom man løser oppgaven i gruppe. 

 Hjemmeeksamen, veiledet oppgave (individuell eller i gruppe). Denne eksamensformen 
måler evne til å bruke kunnskaper på nye områder, analytiske ferdigheter, evne til å tenke 
selvstendig og kritisk, skriftlig formidlingsevne, faglig og teoretisk kunnskap, evne til å tilegne 
seg ny kunnskap, metodiske ferdigheter, evne til å administrere og koordinere oppgaver, og 
evne til å samarbeide. 

 Muntlig eksamen. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk kunnskap, muntlig 
formidlingsevne, evne til å administrere og koordinere oppgaver og evne til å samarbeide 
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Underveisvurdering 
Studiet inneholder ulike former for underveisvurdering. Vurdering av studentens muntlige, skriftlige 
og grafiske presentasjoner er knyttet til obligatoriske innleveringer, seminaraktivitet, samt skriftlige 
og muntlige framlegg. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 
 
Sluttvurdering 
Som sluttvurdering i emnene gjennomføres enten eksamen, hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller 
muntlig eksamen. Forskrift om studier og eksamener ved USN angir rammene. Det gis graderte 
karakterer i avsluttende eksamen.  

Skriftlig eksamen  
Skriftlig eksamen kan for eksempel gjennomføres i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og som 
masteroppgave. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 
 
Muntlig eksamen  
Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, for eksempel som muntlige fremlegg eller samtaler, med 
utgangspunkt i obligatoriske arbeider underveis i emnene. Den kan også gjennomføres som 
eksaminasjon eller framføring. Se aktuelle emneplaner for detaljer.  
 
Forutsetninger for å ta eksamen 
Emneplanene viser hvilke obligatoriske oppgaver som må være godkjent før studenten kan gå opp til 
eksamen. Det henvises til Forskrift om studier og eksamener ved USN for bestemmelser angående 
flere eksamensforsøk.  
 

Ved USN finnes det muligheter og ordninger for studenter som ønsker studieopphold i utlandet i 
minst ett semester. I Master i samfunnsanalyse er det lagt til rette for at studentene kan utveksle i 
tredje semester. Studentene kan kontakte studieveileder dersom de ønsker et studieopphold i 
utlandet. Om en ønsker å få godkjent studier i utlandet som en del av mastergraden, må dette søkes 
om individuelt. Søknaden rettes til det instituttet som har ansvaret for masterprogrammet.

Studiet kvalifiserer til opptak på relevante Ph.D. program. 

Kontakt fakultetet om innpassing (godskrivning av tidligere utdanning) i studieprogrammet. 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoriske kjerneemner 
Metodeemner 

Masteroppgaven 



 
EMNEPLAN – Organisering, ledelse og motstand 

 

Master i samfunnsanalyse 

Organisering, ledelse og motstand 

Organisering, ledelse og motstand 

Organization, management and resistance 

 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

 



EMNEPLAN – del 2 
 

Emnet Organisering, ledelse og motstand handler om hvordan organisasjons- og ledelsesformer 
preges av både press fra omgivelsene og av indre motsetninger. Innenfor et ny-institusjonelt 
perspektiv tar emnet opp hvordan virksomheter i økende grad utvikler felles trekk ved organiserings- 
og ledelsesformer. Innenfor dette perspektivet vises det hvordan organisasjoner formes av ideo-
logiske og politiske forhold, så vel som av kulturelle og institusjonelle forhold (eksempelvis økonomi, 
ressurstilførsel, belønningssystemer og teknologi). Et sentralt empirisk eksempel er prinsipper om 
mål- og resultatstyring (New Public Management) i norsk offentlig sektor. Dette har lenge vært den 
rådende styringsideologien innen helse, omsorg, undervisning og andre virksomhetsområder. I 
emnet drøftes både hvordan dette er blitt et dominerende organiserings- og ledelsesparadigme, 
samt hvordan sentrale norske og nordiske ideer om organisering og ledelse (eksempelvis 
medvirkning og demokrati) påvirkes. 

Nye organiserings- og ledelsesformer kan skape indre motsetninger i virksomhetene, motsetninger 
som over tid kan fremkalle nye former for motstand blant arbeidstakere. I emnet belyses hvordan 
bruk av nye teknologier og nye former for overvåking kan skape motstand blant ansatte. Hvordan 
forholder ansatte seg til endringer av denne typen? Blir de akseptert som en ny normaltilstand eller 
skapes det motsetninger som danner utgangspunkt for nye former for motstand?  

Samfunnsanalytisk kompetanse og ferdigheter  
Utfordringer knyttet til temaene organisering, ledelse og motstand, opptrer i alle sektorer og 
bransjer i det moderne arbeidslivet. De analytiske ferdigheter som dette emnet gir, er knyttet til å 
kunne analysere hvordan globale og nasjonale vilkår tilsammen skaper både press fra omgivelsene og 
indre motsetninger, i organisasjoner. Analytiske ferdigheter som gjør det mulig å forstå hvordan både 
globale og nasjonale forhold påvirker ideer og praksis om organisering og ledelse, er viktig i et 
globalisert arbeidsliv. Evnen til å analysere trekk ved organisering og ledelse i et slikt perspektiv, er 
viktig for de som arbeider med studier og analyser av organisasjoner. Like viktig er det for ledere og 
for de som arbeider praktisk med å utforme hvordan organisasjoner bygges opp og drives.  

Ingen  
 

Etter fullført emne skal studenten:  
Kunnskap 

 ha bred forståelse for hvordan man kritisk kan analysere og forstå fenomener relatert til 
organisering og ledelse i et samfunnsvitenskapelig perspektiv  

 ha inngående kunnskap om sentrale ideer om organisering og ledelse, på både internasjonalt 
og nasjonalt nivå, som er med på å forme dagens organisasjons- og ledelsespraksis  

 ha omfattende innsikt i om hva som historisk sett særpreger ideer om organisering og ledelse 
i en norsk og nordisk kontekst 

 ha avansert innsikt i hvordan spenninger, underordning og motstand materialiserer seg på 
nye måter i det moderne arbeidslivet  



Ferdigheter 
 kunne analysere hvordan organisering og ledelse formes og endres i et samspill mellom 

internasjonale og nasjonale ideer og praksiser  
 kunne analysere hvordan praksis og ideer om organisering og ledelse er i endring i Norge ved 

hjelp av ny-institusjonelle og kritiske perspektiver i 
 kunne analysere spenninger og motstand som kan følge av nye organisasjonsformer og ny 

teknologi 

Generell kompetanse 
 kunne holde seg faglig oppdatert innen feltet og vurdere faglige og vitenskapelig bidrag 

kritisk 
 kunne følge med i den generelle samfunnsdebatten knyttet til hvordan organisering og 

ledelse utøves og formes av globale og nasjonale ideer og trender 
 kunne vurdere årsaker til konflikter og motstand i det moderne arbeidslivet 
 kunne holde seg faglig oppdatert om hvordan moderne former for organisering og ledelse er 

i kontinuerlig endring, som resultat av både globale og nasjonale trender 
 
 

 

Studentene skal arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele semesteret. 
Forelesninger gis i forbindelse med ordinære samlinger. Gjennom forelesningene skal studentene 
utvikle innsikt i kritiske perspektiver, debatter og forskningsresultater knyttet til temaer innenfor 
organisering og ledelse.  

Gruppearbeid er knyttet til obligatorisk arbeidskrav. Studentene skal etablere læringsgrupper for å 
diskutere temaer innenfor området kritiske perspektiver på organisering og ledelse, som velges til 
den individuelle obligatoriske oppgaven. I gruppene skal studentene legge frem valgt tematikk og gi 
hverandre tilbakemeldinger. Gruppearbeidet følges opp av faglærer. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, gjennom læringsplattformen Canvas. 

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en individuell skriftlig oppgave. Temaet for oppgaven 
skal være diskutert gjennom gruppearbeidet og forholde seg til temaområdet kritiske perspektiver på 
organisering og ledelse. Arbeidskravet må være levert til fastsatt tid og vurdert til godkjent for å 
kunne fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i 
plenum.  

Individuell skriftlig eksamen, varighet 4 timer  
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 



Ingen 
 

Alvesson, M. (2003). Critical organization theory. I B. Czarniawska & G. Sevón (Red.), The Northern 
lights: organization theory in Scandinavia (s. 151-174). Malmö: Liber.  

Byrkjeflot, H. (2001) The Americanization of Swedish and Norwegian Management. I Kipping, M. And 
Tiratsoo, N. (eds.) Americanisation in 20th Europe: Business, Culture, Politics (s. 111-127).  

Christensen, T. (2002) Adminstrative Reform: Changing Leadership Roles? Governance, Vol- 14, Issue 
4, s. 457-480 

Christensen, T. og Lægreid, P. (2004) The Fragmented State – the challenges of Combining Efficiency, 
Institutional Norms and Democrazy. Working paper 3, Stein Rokkan Centre for Social Studies, UNIFOB 
AS (28 s.) 
 
Danielsen, A. (1998) New Class/New Speak – et stykke ideologikritikk, i Nilsen og Veiden (red.) 
Sosiologisk fantasi (18 s.). 
 
DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991) Introduction. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The 
New Institutionalism in Organizational Analysis (Kapittel 1, s. 1-37). The University of Chicago Press: 
London.  
 
DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991) The Iron Cage Revisited. Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organization Fields. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New 
Institutionalism in Organizational Analysis (Kapittel 3, s. 63-82). The University of Chicago Press: 
London.  
 
Emirbayer, M., & Johnson, V. (2008). Bourdieu and organizational analysis. Theory & Society, 37(1), 1-
44.  

Fleming, P., & Spicer, A. (2007). Contesting the corporation: Struggle, power and resistance in 
organizations. Cambridge: Cambridge University Press (220 s). 

Hodgson, D. (2005) Putting on a professional Performance: Performativity, Subversion and Project 
Management. Organization, Vik. 12, Issue 1; pp. 51-68 

Hollander, J., & Einwohner, R. (2004). Conceptualizing resistance. Sociological Forum, 19, 533-544  

Meyer, J.W. and Rowan, B. (1991) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (Kapittel 2, s. 41-62). The University of Chicago Press: London.  

Scott, R.W. and Meyer, J.W. (1991) The Organizations of Societal Sectors: Propositions and Early 
Evidence. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (Kapittel 5, s. 108-140) The University of Chicago Press: London 

Thomassen, O.J. (2013) Bourdieus feltanalyse, utdrag fra ph.d. Integritet som arbeidslivsfenomen, 
UIO (58-72) 



Thomassen, O. J. (2012b). På tide med en vending mot en "offentlig sosiologi" i norsk 
arbeidslivsforskning? Sosiologisk tidsskrift, 20(2), 160-182. 
 
Thomassen, O.J. (2015) Thomassen, O.J, Heggen, K.M. & Strand, R. (2017) Applying Principles 
of Sociotechnical Systems onto Working Environment Research Nordic Journal of Working Life 
Studies. P. 51-65. Vol. 7: 2 
 
Totalt ca. 500 sider. 
 

 



Master i samfunnsanalyse 

Regulering og samfunnsstyring  

Regulering og samfunnsstyring 

Regulation and governance 

 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng 7,5 
 Antall semester 1 
 Undervisningsspråk Norsk 
 Organisering av emnet 

 



 

Emnet Regulering og samfunnsstyring handler om offentlige myndigheters styring av økonomisk 
virksomhet. Studentene får kunnskap om ulike styringsformer, og om styringens rammebetingelser 
og begrunnelser.  

Offentlig regulering er et sentralt trekk ved det moderne samfunnet. Moderne økonomisk 
virksomhet, alt fra produksjon til forbruk, er avhengig av forutsigbarhet og samordning. Forbrukerne 
trenger for eksempel trygghet for at maten i butikken er trygg, og at pengene deres er sikre på konto. 
Offentlige reguleringer skal sørge for trygghet og forutsigbarhet. Regulering er felles regler for å sikre 
at aktører handler innenfor bestemte rammer og for å skape tillit blant aktører i økonomisk 
virksomhet. Reglene og måten de utformes på er derfor et sentralt tema. 

Offentlig styring er ingen garanti for at aktørene oppfører seg slik myndighetene ønsker. Derfor 
handler emnet også om håndhevelse av reguleringer, og ulike tilpasninger som regulerte aktører 
benytter seg av.  

Alle moderne samfunn er i stor grad regulerte. Likevel preges samfunnene av ulike ideologier 
angående styrende myndigheters rolle. Men i hvilken grad er det samsvar mellom ideologi og 
praksis?  Er det blitt mindre regulering i de siste tiårenes markedsorienterte samfunn? Spiller 
velferdspolitiske målsettinger en rolle i dagens regulering? Hvilken rolle spiller overnasjonale 
reguleringer i en globaliserende verden?  

I et langsiktig historisk perspektiv er moderniseringen av samfunnet preget av kraftig vekst i 
offentlige reguleringer, som iverksettes av et stort antall organisasjoner i samfunnet. En konsekvens 
er at nyere historie er preget av stadige kontroverser om omfanget og innrettingen av reguleringer.  

Analytisk kompetanse og ferdigheter  
Offentlige reguleringer og virkemidler har avgjørende betydning både for offentlige og private 
virksomheter. Slike virksomheter trenger ansatte med kompetanse til å forholde seg hensiktsmessig 
til regulering og offentlig virkemiddelbruk. Dette emnet gir analytisk kompetanse rettet mot både 
offentlige og private virksomheters behov. Denne kompetansen inkluderer evne til å føre kvalifisert 
dialog med offentlige og andre tilsynsmyndigheter, og til å fatte begrunnede valg av virkemidler i 
iverksetting av offentlig regelverk. Det omfatter også evne til å skille mellom ulike typer regulering, 
og til å forstå reguleringers funksjoner og begrensninger. I tillegg får studentene kunnskap som er 
relevante for å utrede offentlige regulering og virkemiddelbruk, herunder å analysere ulike 
virkemidlers styrker og svakheter i lys av aktuelle teorier.  

Ingen 

 

 



Etter fullført emne skal studenten 
Kunnskap 

 ha inngående kunnskap om offentlige institusjoner som regulerer økonomisk virksomhet 
 ha avansert innsikt i prinsipper, begrunnelser og former for regulering og samfunnsstyring 
 ha inngående kunnskap om iverksetting og etterlevelse av reguleringer 
 ha bred oversikt over sentrale teorier og forskningsfelt innenfor regulering og 

samfunnsstyring 

Ferdigheter 
 kunne anvende teorier og begreper for å analysere ulike sider ved regulering og 

samfunnsstyring 
 kunne analysere ulike typer krav og insentiver fra offentlige myndigheter 
 kunne føre kvalifisert dialog, basert på relevante samfunnsvitenskapelige perspektiver, med 

offentlige tilsynsmyndigheter 
 kunne ta begrunnede valg av offentlige styringsformer og offentlige virkemidler 

Generell kompetanse 
 kunne stille begrunnede spørsmål angående regulering og samfunnsstyring 
 kunne reflektere kritisk over regulering og samfunnsstyring 
 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og 

gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt  
 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette  

 

Studentene skal arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele semesteret. 
Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer organisert av faglærer 
vil studentene trene på å anvende teorier og begreper for å analysere ulike sider ved regulering og 
samfunnsstyring. 

Ett arbeid, individuelt eller i gruppe, som presenteres er obligatorisk. I presentasjon skal studentene 
benytte teorier og begreper fra pensum til å analysere og diskutere aktuelle problemstillinger.  
Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent – godkjent er en forutsetning for å kunne gå 
opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i plenum.  

Skriftlig individuell 4-timers eksamen, med tilsyn. 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Ingen 



 

Ayres Ian, and John Braithwaite. 1992. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate. New York: Oxford Univ. Press. Kap. 1-4. 

Baldwin, Robert, Martin Cave, og Martin Lodge et al. (2012) Understanding Regulation. Oxford: 
Oxford University Press. Kap. 2, 4, 6-8, 11-14, 18, 19, 21 

Gezelius, Stig S., and Maria Hauck. 2011. “Toward a Theory of Compliance in State-Regulated 
Livelihoods: Comparing Compliance Motivations in Developed and Developing World Fisheries,” Law 
and Society Review 45: 435–470. 

Kagan, Robert A., and John T. Scholz. 1984. The ’Criminology of the Corporation’ and Regulatory 
Enforcement Strategies. In Enforcing Regulation, edited by Keith Hawkins and John M Thomas. 
Boston, MA: Kluwer. 

Lipsky, Michael (2010 [1980]). Street-Level Bureaucracy. Kap. 1-2. 

Løyning, Trond (2007): Nettverk og regulering i en globalisert økonomi, i Odd Gåsdal, Trond Løyning, 
Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. 
Bergen: Fagbokforlaget. 

Løyning, Trond (2014): Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak 
innen finansreguleringen. Sosiologisk tidsskrift. 22 (2) s. 120-145 

May, Peter J. (2007). Regulatory regimes and accountability. Regulation & Governance 1: 8-26. 

Polanyi, Karl (1957 [1944]) The great transformation. Boston Beacon Press. Kap. 3-6, 10. 

Stub, Marius (2011) Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. 

 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i samfunnsanalyse  

Tillit og nettverk 

Tillit og nettverk 

Trust and networks 

 

Master 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: campus 

 



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 
 

Emnet Tillit og nettverk handler om to grunnleggende elementer i alle samfunn og sosiale 
situasjoner, på både individ- og samfunnsnivå. Hva betyr det for et samfunn at folk flest har tillit til 
institusjoner som rettsvesen, politikere og nyhetsmedier? Hva betyr det for oss å ha tillit til at venner 
vil hjelpe når vi har behov for det? Hva betyr det for ledere i næringslivet at de kan ha tillit til at de 
ikke blir lurt av samarbeidspartnere? Hvorfor foretrekker arbeidsgivere ofte å ansette folk gjennom 
sitt eget nettverk? Hvorfor har folk ofte forbindelser til andre som ligner dem selv? Har sosiale 
medier bidratt til at nettverk har fått betydning på nye måter? Hvordan har medieutviklingen 
konsekvenser for tilliten til all informasjonen vi får? Hvilke konsekvenser kan mangel på tillit og 
eksklusjon fra nettverk ha og hvordan henger dette sammen? Emnet gir en innføring i 
samfunnsvitenskapelige teorier og begreper om tillit og nettverk og hvordan disse kan brukes i 
samfunnsanalyser av denne typen spørsmål.  

I analyser av ulike forhold ved samfunnets økonomiske organisering kan man velge å fokusere på 
enten tillit eller nettverk hver for seg eller å se på sammenhengen mellom dem. Tillit er ofte en 
forutsetning for at nettverk etableres og opprettholdes. Nettverk kan på sin side danne grunnlag for 
tillit. Denne gjensidigheten vil være sentral i emnet.  

Det finnes mange eksempler på at organisasjoner og individer som ikke etablerer tillitsforhold, og 
ikke kan støtte seg på uformelle nettverk, stivner og blir dårlig egnet til å håndtere uforutsette 
situasjoner. Dette gjelder både private bedrifter og offentlige virksomheter Individers tilgang til 
arbeidsmarkedet kan også forstås i lys av tillit og nettverk. Et velfungerende samfunn forutsetter at 
aktørene har tillit til hverandre ut over det som er nedtegnet i formelle kontrakter, og at de kan 
basere seg på ulike former for nettverk. Et velfungerende demokrati og rettssamfunn forutsetter på 
den andre siden at betydningen av uformelle nettverk begrenses i ulike sammenhenger, og at 
befolkningen har tillit til informasjonen de får.  

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
En forståelse av tillit og nettverk vil være viktig enten man er politisk engasjert borger, arbeidstaker, 
leder av en bedrift eller saksbehandler i staten. Gjennom diskusjoner av sentrale teorier og 
metodiske tilnærminger brukt i nyere forskning om tillit og nettverk bidrar emnet med en 
kompetanse i å forstå hvordan tillit og nettverk har betydning og kan være et nyttig utgangspunkt for 
samfunnsanalyse.  

Den samfunnsanalytiske kompetansen som utvikles i dette emnet omfatter konkrete ferdigheter til å 
gjennomføre analyser om tillitt og nettverk, gjennom bruk av relevante samfunnsvitenskapelige 
teorier og perspektiver. I tillegg dannes kompetanse til å kunne foreta velbegrunnede, vitenskapelig 
baserte, vurderinger og valg om betydningen av tillit og nettverk i ulike sammenhenger. En slik 
kompetanse og slike ferdigheter er viktig for både offentlige og private virksomheter. Det er også av 
stor betydning for enkeltindivider, enten som politisk engasjert borgere eller som arbeidstakere. 

Ingen 
 



Etter fullført emne skal studenten  
Kunnskap 

 ha inngående kunnskap om tillitsbegrepet og kjennskap til empirisk forskning om tillit  
 ha avansert kunnskap om nettverksbegrepet, nettverksteorier og innsikt i utviklingen av 

nettverksforskning  
 ha omfattende kunnskap om forholdet mellom tillit og nettverk 

Ferdigheter 
 kunne anvende teorier og begreper om nettverk for å analysere ulike samfunnsforhold  
 kunne anvende teorier og begreper om tillit for å analysere ulike samfunnsforhold  
 kunne anvende teorier og begreper for å analysere sammenhenger mellom tillit og nettverk 
 kunne arbeide selvstendig med oppgaver om komplekse forhold og gi en skriftlig og muntlig 

framstilling  

Generell kompetanse 
 kunne stille begrunnede spørsmål om tillit og nettverk 
 kunne reflektere kritisk om tillit og nettverk 
 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og 

gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt  
 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette 

I dette emnet skal studentene arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele 
semesteret. Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer, organisert 
av faglærer, vil studentene trene på å anvende nyere teorier og begreper for å analysere ulike sider 
ved tillit og nettverk. 

 
Én presentasjon av på gruppeseminar (enten individuelt eller to studenter sammen) er obligatorisk. I 
presentasjon skal studentene benytte teorier og begreper fra pensum til å analysere og diskutere 
aktuelle problemstillinger.  Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent – godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i 
gruppe eller i plenum. 

Individuell hjemmeeksamen, varighet en uke (syv dager). 

Alle 

 

 

 

 

 



Banfield, E. 1958: The Moral Basis of a Backward Society. New York: The Free Press. Kapittel 1-2 og 5-
8.  

Gambetta, D. 1988: “The Price of Distrust”. I D. Gambetta (Ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative 
Relations. London: Basil Blackwell.  
  
Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2009). Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and 
How They Shape Our Lives - How Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and 
Do. New York: Little, Brown and Company. IKKE HELE BOKA 

Elvestad, E., & Phillips, A. (2018). News media exposure and political engagement in high trust and 
low trust societies. Paper presented at the 68th Annual International Communication Association 
Conference, 24-28 May, Prague, Czech Republic. 

Elvestad, E., Phillips, A., & Feuerstein, M. (2017). Can Trust in Traditional News Media Explain Cross-
National Differences in News Exposure of Young People Online? Digital Journalism (Published online 
June 16 2017). doi:10.1080/21670811.2017.1332484 

Giddens, A. 1991: Modernity and Self-identity. Cambridge: Polity Press. Kapittel 2. 

Guldbrandsen, T. 2000: “Om tillit”. Sosiologi i dag, 30, 67-95.  

Kadushin, C. (2012). Understanding social networks : theories, concepts, and findings. Oxford: Oxford 
University Press. 

Luhmann, N. 1999: Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet. København: Hans 
Reitzels Forlag. Kapittel 1, 3-7 og 10.  

Løyning, Trond (2015): Næringslivseliter og makt. Styrenettverk i perioden 2008–2013, i Teigen, Mari 
(red.): Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 139-159. 

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a Feather: Homophily in Social 
Networks. Annual Review of Sociology, 27(1), 415-444. 

Putnam, R. D. 1993: Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J: 
Princeton University Press. Kap. 6: Social Capital and Institutional Success.   



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i samfunnsanalyse 

Økonomisk globalisering 

Økonomisk globalisering 

Economic globalization 

 

Master (2. syklus) 

 7,5 studiepoeng 
 1 semester 
 Forelesninger  
 Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

 



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 

I emnet Økonomisk globalisering vil studentene lære om en globalisert økonomi der forbrukere, 
produsenter og myndigheter i større grad enn tidligere må tilpasse seg forhold utenfor egne 
landegrenser. Ideer, kunnskap, kapital, varer, tjenester og arbeidskraft flytter seg raskt mellom land 
og regioner. Hvordan påvirker dette norsk næringsliv, arbeidsliv og økonomi? Hva betyr det for 
norske produsenter at vi importerer store mengder billige varer fra land med lavere lønnsnivåer enn 
Norge? Hvordan påvirker høy arbeidsinnvandring norsk arbeidsliv? Hva skjer når store virksomheter 
med globale forretningsmodeller – som dominerende amerikanske Internett-aktører – sømløst vever 
seg inn i norsk næringsliv og kultur? Hvordan påvirkes norske bedrifter av at Norge er med i 
overnasjonale samarbeidskonstellasjoner som EØS og WHO? Med utgangspunkt i 
samfunnsvitenskapelige teorier og metoder får studentene mulighet til å analysere og drøfte slike 
spørsmål. 

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Emnet skal gi studentene kompetanse og ferdigheter i å forstå og forklare konsekvensene av den 
økonomiske globaliseringen for arbeidsliv, tjenesteyting og vareproduksjon. Gjennom emnet skal 
studentene også få kunnskaper om hvordan samfunnsvitenskapelige teorier og begreper kan 
benyttes i utviklingen av egne problemstillinger og forskningsdesign der økonomisk globaliseringer 
inngår som en viktig faktor. 

Globaliseringsutviklingen er sammensatt og kan dreie seg like mye om tenkemåter og holdninger, 
som offentlige reguleringer og økonomisk konkurranse. Økonomisk gir globaliseringen på den ene 
siden nye muligheter for lokalt og nasjonalt næringsliv, som for eksempel større markeder og 
reduserte produksjonskostnader. På den andre siden gir den nye utfordringer, som for eksempel økt 
konkurranse for bedrifter, økt usikkerhet om mange arbeidsplasser og endrede muligheter for 
nasjonal politisk styring. Konsekvensene av globaliseringen fremstår som tvetydige, enten vi 
betrakter utviklingen som forbrukere, arbeidstakere, arbeidsgivere og produsenter, eller som 
offentlige myndigheter. Ved å tematisere og drøfte slike problemstillinger gir emnet Økonomisk 
globalisering kunnskaper som er svært relevante for studentene enten de sikter seg inn mot yrker i 
private bedrifter, i organisjoner eller i offentlig sektor. 
 

Ingen 

Etter fullført emne skal studenten 
Kunnskaper: 

 ha avansert innsikt i globaliseringens drivkrefter og betydningen av samspillet mellom 
økonomiske, politiske og vitenskapelige drivkrefter  

 ha bred oversikt over nøkkelbegrepene i forskning om globalisering 
 ha grundig oversikt over utviklingen av overnasjonale organisasjoner, nettverk og 

standardiseringsmekanismer, og hvilke roller disse spiller for etablering av teknologisk 
infrastruktur, innovasjon, og bærekraftig utvikling 



 ha solid forståelse for hvordan ny teknologi, og kommunikasjonsteknologi spesielt, påvirker 
bedrifter og organisasjoner, og forholdet mellom lokal og globalisert kultur  

Ferdigheter:  
 kunne analysere hvordan økonomisk globalisering kan ha konsekvenser for arbeidsliv, 

tjenesteyting og vareproduksjon 
 kunne bruke samfunnsvitenskapelige teorier og begreper til å forklare hvordan økonomisk 

globalisering kan ha konsekvenser for arbeidsliv, tjenesteyting og vareproduksjon 
 kunne analyse økonomisk globaliserings konsekvenser i kontekster som er preget av lokale så 

vel som globale forhold 
 kunne vise hvordan samfunnsvitenskapelige teorier og begreper kan benyttes i utviklingen av 

egne problemstillinger og forskningsdesign der økonomisk globaliseringer inngår som en 
viktig faktor 

Generell kompetanse: 
 kunne orientere seg bedre i komplekse situasjoner der det må tas både lokale og mer globale 

hensyn 
 kunne orientere seg i og utdype sitt forhold til den samfunnsvitenskapelige faglitteraturen 

om globalisering 
 kunne følge og bidra i faglige debatter om økonomisk globalisering  

Forelesninger, individuelt arbeid med forskningslitteratur, skriving av refleksjonsnotater og 
gruppeaktiviteter. 

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en muntlig presentasjon av pensumstoff på seminar.  
Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent  – godkjent  er en forutsetning for å kunne gå 
opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i plenum.   
 

Individuell hjemmeeksamen, varighet 24 timer. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 
 

Alle 

 

 

 



Thomas Hylland Eriksen (2014): Globalization. Second Edition. London: Bloomsbury. ISBN 978-0-
85785-727-9 

Orstavik, Finn. 2017. "Contests of institutional framing: sectorial governance and the innovation of 
mass-produced Atlantic salmon." Innovation and Development 7 (1):63-82. 

Roberts, J. Timmons; Amy Bellone Hite and Nitsan Chorev (Eds.) (2015): The Globalization and 
Development Reader: Perspectives on Development and Global Change. 2nd Edition. Chichester: 
Wiley Blackwell. ISBN 978-1-118-73510-7 

  

 

 

 

 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse 

Forskningsdesign og datastrategi 

Forskningsdesign og datastrategi 

Research Design and Data Strategy 

MET4030 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp. 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Engelsk/Norsk 
 Organisering av emnet: campus 

 



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 

I emnet Forskningsdesign og datastrategi skal studentene lære hvordan forskning kan og bør utføres 
for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Videre skal emnet ta opp utvalgte temaer fra vitenskapsteori 
og metodologi som er relevante for Master i samfunnsanalyse. Kunnskaper om vitenskapelige 
fremgangsmåter, standarder og argumentasjon er avgjørende for å kunne planlegge og gjennomføre 
egne empiriske studier, og for å kunne vurdere forskningspublikasjoner og forslag til 
forskningsprosjekter. Dette gjelder både akademiske fagartikler og forskjellige typer studier, og 
utredninger utført for å gi grunnlag for å ta faglig informerte beslutninger. Emnet Forskningsdesign 
og datastrategi er et viktig grunnlag for emnet Forprosjekt, der prosjektbeskrivelsen for 
masteroppgaven skal utformes.  

Studentene vil få innblikk i utvalgte prinsipielle spørsmål, i muligheter og begrensninger i 
forskningsprosessen, problemformulering, forskningsdesign og strategier for innsamling og bruk av 
data. Emnet har tre hovedmål: Å oppmuntre studenter til refleksjon over metodologi; å utvikle 
forståelse av relasjoner mellom ulike forskningsdesign og metoder; og å gi studentene kompetanse i 
vitenskapelige arbeidsmåter relatert til praktiske problemer. 

Ingen 

 

Etter fullført emne skal studentene:  
 
Kunnskap 

 ha grundig innsikt i utvalgte temaer fra vitenskapsteori og metodologi, med særlig vekt på 
analytiske prinsipper for forståelse og forklaring i samfunnsvitenskap 

 ha grundig innsikt i ulike forskningsdesign som er relevante for å utvikle forskningsspørsmål 
og modeller 

 ha inngående kunnskap om utvalgsmetoder 
 ha avansert forståelse av forskningsprosessen og det komplekse forholdet mellom 

forskningsdesign, forskningsspørsmål, teori, empiriske data og analyse 
 ha god kunnskap om datainnsamlingsmetoder, for eksempel bruk av digitale 

datainnsamlingsverktøy  

Ferdigheter 
 kunne vurdere vitenskapsteoretiske forutsetninger for relevante forskningsopplegg 
 kunne gjennomføre systematiske litteraturoversikter (surveyer) 
 kunne utvikle relevante forskningsspørsmål og modeller for å ivareta behovet for ny 

kunnskap 
 kunne løse praktiske problemer knyttet til beslutningstaking og analyse i forskningsprosessen 
 kunne anvende ulike typer forskningsdesign, det vil si hvordan man skal gjennomføre 

undersøkelser og case-studier for forskningsformål   
 



Generell kompetanse 
 kunne reflektere kritisk om forskning, metoder og etikk  
 kunne anvende prosedyrer for å sikre datasikkerhet og personvern ved utførelse av 

empiriske studier  
 kunne redegjøre for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign 

 

Undervisningen vil i hovedsak ha form av forelesninger med aktiv deltakelse av studentene. Emnet er 
basert på en høy grad av egenaktivitet (selvstudium) og spesialisering gjennom elevenes fordypning i 
utvalgte fagområder. Studentene forventes å delta aktivt i klasser og seminararbeid. 
 

 
Deltakelse på første samling er obligatorisk. Aktiv deltakelse forventes i klasser og i øvelser på 
datalab. Emnet har ett obligatorisk arbeid hvor studentene i grupper på inntil fire personer skal 
besvare en oppgave. Dette arbeidet må innleveres og godkjennes før studentene kan melde seg opp 
til eksamen.  
 

Hjemmeeksamen i grupper på inntil fire personer. Varighet to uker (14 dager)  
 
Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk. 

Oddbjørn Bukve (2016): Forstå, forklare, forandre. Om design av samfunnsvitenskapelige 
forsningsprosjekt. Universitetsforlaget: Oslo 
 
David de Vaus (2001): Research Design in Social Research. London: SAGE Publication Ltd. 
Patrick White (2017): Developing Research Questions (2nd ed.). Houndsmills: Palgrave Macmillan 
 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i økonomi og ledelse 
Master i samfunnsanalyse 
 

Forprosjekt 
 

Forprosjekt 
 

Thesis proposal 
 

MET4000 

Master 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp. 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Engelsk/Norsk 
 Organisering av emnet: campus 

 



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 

I emnet Forprosjekt får studentene mulighet til fordypning innenfor et selvvalgt forskningstema.  
Kunnskap fra emnet i Forskningsdesign og datastrategi anvendes i utviklingen av en prosjektskisse. 
Teksten studentene leverer som vurderingsgrunnlag i emnet skal også fungere som en 
prosjektbeskrivelse for studentens egen masteroppgave. Det er altså en tett forbindelse mellom 
dette emnet og Masteroppgaven. Målet er å gi studenten en god oversikt over arbeidsoppgavene 
som må gjennomføres for å skrive en masteroppgave. Hensikten er å få studenten raskt i gang med 
masteroppgaven. Valg av tema for masteroppe må gjøres underveis i dette emnet, og aktuelle 
veiledere av masteroppgaven må kobles inn i arbeidet med Forprosjektet.  

Emnet skal gi studentene kunnskap om hvordan man skal utføre en litteraturstudie, og ferdigheter til 
å utvikle en vitenskapelig tekst. Studentene vil i arbeidet få praktisk erfaring med å utføre søk i 
litteraturdatabaser og dokumentere nøkkelinformasjon fra vitenskapelige artikler. Videre vil 
studentene få trening i referanseteknikk, øvelse i å disponere innholdet i en masteroppgave, og i å 
strukturere argumentasjonen i en vitenskapelig tekst.   

 

Bestått minst ett obligatorisk kjerneemne, Forskningsdesign og datastrategi og Kvalitativ metode. 
 

Etter fullført emne skal studentene: 
  
Kunnskap 

 ha bred oversikt over metoder for å søke etter litteratur og skrive rapporter 
 ha inngående kunnskap om hvordan de skal planlegge, utvikle og strukturere en 

masteroppgave  
 ha god kunnskap om vitenskapelige publikasjoner relatert til forskningsfronten innenfor 

selvvalgt forskningstema 

Ferdigheter 
 kunne anvende analytiske og praktiske kunnskaper i litteratursøk, utvelging og vurdering av 

vitenskapelige tekster 
 kunne utvikle forskningsdesign som vil bidra til forskning innenfor et valgt forskningstema 
 kunne analysere vitenskapelige tekster og gjøre bruk av disse ved utvikling av et vitenskapelig 

resonnement 

Generell kompetanse 
 kunne kommunisere vitenskapelige problemstillinger innenfor eget spesialiseringsområde, 

og diskutere analyser og konklusjoner med spesialister og med allmennheten  
 kunne anvende kunnskap og ferdigheter til å utvikle forskningsprosjekter på andre 

temaområder og ut fra andre forskningsinteresser enn teamet som er aktuelt i 
masteroppgaven 



 være i stand til å gjennomføre forskningsprosjekter og å sikre at prosjektene utføres i 
samsvar med vitenskapelige normer, herunder referanseteknikk, systematisk 
litteraturanalyse og rapportskriving 

Læringsaktiviteter omfatter selvstudium (litteratursøk og rapportskriving), veiledningsseminar og 
individuell veiledning. Veiledning tilbys av fagpersonalet ved USN som er kjent med studentens 
selvvalgte emne. 

 
Det er obligatorisk å delta på veiledningsseminarene som dekker deres fordypningsområde. 

Hjemmeeksamen individuelt eller i grupper på to personer. Varighet hele semesteret.  

Hjemmeeksamen består av en innlevert prosjektrapport (forprosjekt) på maksimalt 30 sider. Frist for 
innsendelse kunngjøres i begynnelsen av semesteret.  

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk. 

Alle 

Velges av studentene ut fra tema og problemstilling i forprosjektrapporten. 
 



 

 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse 

Kvalitativ forskningsmetode 

Kvalitativ forskningsmetode 

Qualitative research method 

MET4020 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

 



 

 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 

I emnet Kvalitativ forskningsmetode skal studentene lære hvordan kvalitative undersøkelser kan og 
bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Studentene skal utvikle metodiske 
kompetanse i å samle inn og analysere kvalitative data. Gjennom studier og analyser av dagsaktuell 
forskning, klassiske tekster og problemstillinger knyttet til kjerne- og valgemner skal studentene få 
innblikk og kompetanse i bruk av kvalitativ forskning. Denne kompetansen er nødvendig for å utføre 
selvstendige forskningsprosjekter i masterstudiet og senere i privat og offentlig arbeidsliv. Emnet gir 
også kompetanse som er også avgjørende for å kunne tilegne seg og kritisk vurdere vitenskapelig og 
forskningsbasert kunnskap, samt å være en krevende kunde ved bestilling av forskning. 
 

Bestått et innføringsemne i metode tilsvarende minst 7.5 studiepoeng. 

Etter fullført emne skal studenten: 
Kunnskap 

 ha omfattende kunnskap om kvalitative forskningstilnærminger 
 kjenne godt til styrker og svakheter ved kvalitative forskningstilnærminger 
 ha bred oversikt over ulike kvalitative datakilder og innsamlingsteknikker 
 ha spesialisert kunnskap om ulike tilnærminger til analyse av kvalitative data 
 ha avansert kunnskap om overførbarhet av resultater fra kvalitative dataanalyser 
 ha spesialisert innsikt i forholdet mellom teoretiske begreper og kvalitative analyser 

Ferdigheter 
 kunne designe og planlegge et kvalitativt forskningsprosjekt 
 kunne foreta og begrunne faglige avgrensninger og metodevalg 
 kunne trekke konklusjoner fra kvalitative analyse 
 kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kjerne- og valgemnene 

 
Generell kompetanse 

 være i stand til å utarbeide og gjennomføre kvalitative forskningsprosjekter 
 ha god kunnskap om hvordan kvalitative tilnærminger kan kombineres med kvantitative 

tilnærminger (mixed methods) 
 ha tilegnet seg gode analytiske ferdigheter og evne til å kritisk vurdere kvalitative studier 

 



 

Studieformen vil veksle mellom forelesninger, presentasjoner, selvstudier og veiledning. 
Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentene 
gjennom diskusjon. Det legges også opp til gruppearbeid for å bidra til erfaringsbasert læring. 
Gruppearbeidet er også innleveringsoppgave (arbeidskrav) i emnet. I forbindelse med 
undervisningen i kvalitativ dataanalyse planlegges det praktiske øvelser på PC slik at studentene får 
erfaring med koding av (eventuelt egne) empiriske data. 
 

Det skal leveres en obligatorisk oppgave hvor studentene skal gjennomføre en analyse av en fritt 
valgt problemstilling knyttet til kunnskap- og ferdighetsmål i ett av de obligatoriske kjerneemnene de 
har gjennomgått. Oppgaven leveres av grupper bestående av inntil 4 studenter. Det forventes aktiv 
deltakelse i undervisningen. Arbeidskrav vurderes som godkjent ikke godkjent. Studentene skal ha 
godkjent gruppearbeidet for å kunne gå opp til skriftlig eksamen. 
 

Avsluttende vurdering: 
Individuell skriftlig eksamen, varighet 4 timer. 

Vurderingsuttrykk:  
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 
 

Ingen. 
 

Bourdieu, Pierre (2004): The Weight of the World. Understanding. Cambridge: Polity Press. s. 607- 
626. (20 s).  

Czarniawska, Barbara (2004): Narratives in Social Science Resarch. London: Sage. (140 s.) 

Flick, Uwe (ed.) (2014):  The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. Ch. 2, 3, 9, 10, 11 & 15 
London: Sage (89 s.) 

Aase, Tor Halfdan og Fossåskaret, Erik (2014):  Skapte virkeligheter – Om produksjon og tolknig av 
kvalitative data (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (211 s.) 

Neumann, Iver B. (2001): Mening, materialitet, makt – En innføring i diskursanalyse. Bergen: 
Fagbokforlaget. (165 s.) 

Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend (2009): Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.). Oslo: 
Gyldendal. Kap. 5 «Lære håndverket» s. 98-111 (13 s.), kap. 6 «Tematisering og design av en …» s. 
115-136 (21 s.), kap. 8 «Intervjuvariasjoner» s. 155-171 (16 s.), kap.11 «Forberedelse til 
intervjuanalyse» s. 197-207 (10 s.), kap.12 «Intervjuanalyser og mening» s. 208-225 (17 s.) og kap.13 
«Intervjuanalyser med fokus på språk» s. 226-238 (12 s.). 

 



 

 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse 

Kvantitativ forskningsmetode 

Kvantitativ forskningsmetode 

Quantitative research method 

MET4010 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert 

 



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Formålet med emnet i Kvantitativ forskningsmetode er å gi studentene forståelse for hvordan 
kvantitative undersøkelser kan og bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Kunnskap 
om vitenskapelige krav og normer er sentralt for å kunne utforme egne empiriske studier og for å 
kunne ta stilling til andres arbeid, både vitenskapelige artikler og ulike typer undersøkelser og 
analyser som gjennomføres for beslutningsformål i næringsliv, forvaltning og andre brukere av 
forskning.  
 
Studenten skal få innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative forskningstilnærminger og 
oversikt over ulike tilnærminger til kvantitative datainnsamlings- og analyseteknikker som kan 
anvendes for å belyse problemstillinger i forskning og arbeidsliv.  Emnet legger hovedvekt på 
utforming og testing av regresjonsbaserte statistiske modeller. Studentene får gjennom dette øvelse i 
å forstå og anvende avanserte tilnærminger til analyse av kvantitative data. 

Bestått innføringsemne i metode tilsvarende minst 7.5 studiepoeng. 
 

Etter fullført emne skal studenten: 
Kunnskap 

 ha solid innsikt i kvantitative metodiske og analytiske verktøy som er relevant for forskning, 
utredning og beslutningsproblemer 

 kjenne godt til grunnprinsipper for å vurdere datas validitet og reliabilitet 
 ha solid forståelse av hva multivariat dataanalyse går ut på og være bevisst på hvilke typer 

spørsmål og hvilke typer data slike analyser er egnet for 
 ha avansert kunnskap om forutsetningene som ulike kvantitative metoder bygger på 

 
Ferdigheter 

 kunne bruke statistikkprogram for å utføre og forstå utvalgte multivariate dataanalyser  
 kunne arbeide selvstendig og nytenkende med avanserte metoder 
 kunne reflektere over hvordan resultater av dataanalyser kan ha konsekvenser for brukere 

og samfunn 
 kunne teste forutsetninger for ulike metoder og vurdere konsekvenser for undersøkelsens 

validitet ved eventuelt brudd på forutsetningene 
 kunne rapportere resultater og metodedokumentasjon overfor både akademikere og andre 

brukere av forskning 
 kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kjerne- og valgemnene 



Generell kompetanse 
 ha en bred kvantitativ metodisk plattform for å arbeide med analytiske problemstillinger for 

næringsliv, offentlig forvaltning og andre oppdragsgivere  
 kunne kommunisere resultater med både fagfeller og andre brukere av forskning 
 ha opparbeidet seg solide analytiske ferdigheter 
 kunne gi en kritisk vurdering av statistiske analyser og tolkninger av disse som presenteres og 

publiseres i forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og media 

Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og øvelser i datalab. Studieopplegget er i 
stor grad basert på selvstudium med fordypning i de ulike kunnskapsfeltene. Det forutsettes videre at 
studentene deltar aktivt i undervisning, øvelser på datalab og seminararbeid. 
 

Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og særlig på øvelsene i datalab. Emnet har ett 
obligatorisk arbeidskrav i form av å skrive et paper i grupper på inntil 4 personer. I paperet skal 
studentene gjennomføre en analyse av en fritt valgt problemstilling knyttet til kunnskap- og 
ferdighetsmål i ett av de obligatoriske emnene de har gjennomgått. Arbeidskravet må være levert og 
godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.  

Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på inntil 4 personer. 
Hjemmeeksamen leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart, og studentene leverer 
inn underskrevet egenerklæring på at arbeidet utelukkende er basert på egen innsats og uten direkte 
bistand fra andre. 
 
Vurderingsuttrykk:  
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått 

Pensum og notater fra forelesningene forutsettes brukt. 

Skog, Ole Jørgen 1998:  Å forklare sosiale fenomener. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 4-Anneks (s. 
85-334)  249 s. 

Tufte, Per-Arne 2010: Minimanual for SPSS. 
https://blogg.hioa.no/metode/files/2017/10/Minimanual-for-spss.pdf   19 s. 

Clausen, Stein-Erik 2009: Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget 
Kap. 3 “Eksplorerende faktoranalyse” s. 27-45 40 s. 





 

 

 
Masteroppgaven (30 stp) 

 

* Inngår i studieprogram   
Master i samfunnsanalyse 

* Emnenavn (bokmål) 
Masteroppgaven  

* Emnenavn (nynorsk) 
Masteroppgåve  

* Emnenavn (engelsk) 
Master thesis  

* Emnekode (FS) 
 

* Emnenivå 
Master 

Faglig overlapping 
 

* Emnets omfang og organisering 
 Antall studiepoeng: 30 studiepoeng 
 Antall semester: 1  
 Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk  
 Organisering av emnet: campus  

  



 

 

EMNEPLAN – Masteroppgave  
 

* Faglig innhold i emnet 
Målet for masteroppgaven er at studenten skal gjennomføre et selvstendig samfunnsvitenskapelig 
arbeid som fyller anerkjente kvalitetskrav. Det forutsettes at studenten i emnet Forprosjekt har fått 
god oversikt over arbeidsoppgavene som må gjennomføres, har utviklet en problemstilling og en 
realistisk plan for å utforske denne. 

Masteroppgaven skal gi trening i en sammenhengende skriftlig fremstilling av faglig interessant stoff. 
Det er avgjørende at studenten har avgrenset og formulert en interessant, faglig relevant og 
håndterbar problemstilling. Problemstillingen skal ligge til grunn for en behandling av stoffet som er 
oversiktlig, som redegjør for teoretiske forutsetninger og metodiske prinsipper, og som behandler 
data på en etisk forsvarlig måte.   

Studenten skal så langt som mulig sette seg inn i relevante faglige bidrag på feltet. Studenten skal 
videre gjøre rede for og diskutere sentrale begreper, teoretiske perspektiver og metoder som ligger 
til grunn for resonnementene som presenteres i oppgaven. Masteroppgaven skal bidra til å utvikle 
forståelse for hva som er interessante kilder og data, og hvordan dette presenteres på en oversiktlig 
og etterrettelig måte. Det skal redegjøres for metoder som er brukt i forbindelse med 
informasjonsinnhenting. Referanser til anvendt litteratur og kilder skal oppgis. Det skal benyttes et 
standardisert og gjennomført system for litteraturreferanser (Biblioteket ved USN har publisert en 
standard for litteraturreferanser som anbefales brukt). Siste del av hovedteksten bør inneholde en 
kort oppsummering av problemstillingen, og et avsnitt som viser sammenhengen mellom det som er 
sentralt i oppgaven og problemstillingen. 

Masteroppgaven skal være et individuelt arbeid og holde et solid faglig nivå. Oppgaven skal 
dokumentere forståelse, refleksjon og modning, og synliggjøre at flere perspektiver fra studiets 
obligatoriske emner og valgemner er integrert i den teoretiske og metodiske forståelsen. Studenter 
vil ha anledning til å gjennomføre masteroppgaven i tilknytning til prosjekter som involverer flere 
deltakere, men det forutsettes at oppgaven utgjør et individuelt arbeid tilsvarende 30 studiepoeng.  

 

* Forkunnskapskrav 
Betingelsen for å få oppnevnt faglig veileder til arbeidet med masteroppgaven er at studenten har 
gjennomført følgende emner som gir minst (75 studiepoeng på masterstudiet): 

 Alle kjerneemner (30 studiepoeng) 
 Kvalitativ og kvantitativ metode (minst 15 studiepoeng på masternivå) 
 Forprosjekt (7,5 stp) 
 Forskningsdesign (7,5 stp) 
 Valgemner på masternivå (minst 15 studiepoeng) 

De resterende valgemnene på masternivå må være gjennomført før masteroppgaven kan bedømmes.  



 

 

 
* Læringsutbytte  
Etter fullført masteremne skal studenten 

Kunnskap 
 ha inngående kjennskap til kvalitetskrav for vitenskapelige arbeider 
 ha grundig kjennskap om temaet i masteroppgaven 
 ha avansert innsikt i aktuell faglitteratur som kan knyttes til temaet 
 ha grundig kjennskap til forskningsmetodene som vurderes som relevante for arbeidet med 

oppgaven 
 ha inngående oversikt over relevant empiri 
 ha avansert forståelse for hvordan utarbeide en relevant og realistisk problemstilling 
 ha inngående kjennskap til forskningsetiske retningslinjer for oppgaver som involverer 

informasjon om identifiserbare personer og grupper 
 

Ferdigheter 
 kunne utarbeide en relevant og realistisk problemstilling 
 kunne søke etter relevant informasjon 
 kunne prinsipper for kildehenvisninger og bruke disse 
 kunne tilegne seg andre faglige bidrag som er relevant for oppgavens tema 
 kunne redegjøre for de begrepene og faglige perspektivene som ligger til grunn for spørsmål 

som stilles, og resonnementer som presenteres, i oppgaven  
 kunne anvende utvalgte og relevante metoder i oppgaver som involverer analyser av data 
 kunne arbeide systematisk med et faglig tema og ta imot veiledning og omarbeide utkast 
 kunne gi en sammenhengende skriftlig fremstilling av faglig interessant stoff 

 
Generell kompetanse 

 kunne forholde seg kritisk og refleksivt til informasjonskilder og vitenskapelig kunnskap 
 kunne systematisere og argumentere 
 kunne presentere og diskutere teoretisk og empirisk stoff på et kompetent faglig nivå 
 kunne kommunisere med andre på et høyt faglig nivå 
 kunne bidra til den generelle kunnskapsutviklingen innenfor et fagfelt 
 kunne løse oppgaver i arbeidslivet som stiller lignende krav til oversikt, systematikk og 

skriftlig fremstillingsevne 

 

* Læringsaktiviteter 
Masteroppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid, og forutsetter selvstendig tilegnelse av 
faglitteratur, bearbeiding av datamateriale og presentasjon av resultater. På bakgrunn av emnet 
Forprosjekt vil studenten få skriftlig avtale med en faglig veileder (det er anledning til å komme med 
forslag og ønsker). Studentene har rett til veiledning i et omfang på inntil 15 timer i direkte møte 
med veileder. Studentene har selv ansvar for å kontakte veileder og avtale veiledningsmøter. 

 



 

 

* Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Alle masterstudenter må underskrive en masterkontrakt. Gjennomføring av avtalte veiledningsmøte 
med faglig veileder er obligatorisk. 

* Vurderingsformer  
Individuell skriftlig masteroppgave med justerende muntlig høring. 
 

* Hjelpemidler til eksamen 
Alle 
 

* Annet 
Masteroppgaven skal vanligvis ha et omfang på ca. 18000 ord (40-55 sider normaltekst). Oppgaven 
må ikke overstige 21000 ord. Litteraturreferanser og vedlegg kommer i tillegg (skal ikke telles med). 

Struktur i masteroppgavene uavhengig av størrelse:  
Se høyskolens mal for masteroppgaver:  
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/administrering-av-dine-studier/maler-for-
oppgaveskriving/ 

(Sammendraget skal være på maks en side. Teksten i oppgaven skal ha linjeavstand 1,5). Helt til slutt 
skal det oppgis hvor mange ord oppgaven består av (ord i innholdsfortegnelse, litteraturliste og 
vedlegg skal ikke telles med). 

Innlevering 
Innlevering av masteroppgaven skal gjøres i Wiseflow. 
 
Masteroppgaven kan gjentas én gang i revidert utgave dersom oppgaven er vurdert som ikke bestått. 
Det er ikke adgang til å få vurdert en masteroppgave på nytt i samme studieprogram, dersom 
oppgaven tidligere er vurdert med bestått resultat. Den innleverte besvarelsen, med eventuelle 
tegninger, modeller, apparater og annet blir universitetets eiendom og kan benyttes av universitetet 
til undervisnings- og forskningsformål. Arbeidene kan ikke utnyttes til andre formål, f.eks. 
økonomiske, uten avtale mellom involverte parter. 
 
Frister 
Det er 3 innleveringsfrister for masteroppgaven per studieår: 15. mai, 15. september og 15. januar 
(første arbeidsdag deretter, hvis dagen faller i en helg eller på en helligdag).  
 
Hjelpemidler/bruk av kilder 
All bruk av kilder skal oppgis, enten det vises til faglitteratur, til andre studenters oppgaver, internett-
sider, eller lignende. Kildebruk og kildehenvisninger er i likhet med andre forhold gjenstand for 
vurdering. Hvis kilder ikke oppgis, kan det regnes som fusk. 



 

 

 

* Litteratur 
Det skal legges opp et selvvalgt pensum på 700 sider i tilknytning til masteroppgaven. Det selvvalgte 
pensumet skal godkjennes av veileder. 

* Godkjent emneplan  

Endringsbeskrivelse 

 
 



VALGEMNER 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i samfunnsanalyse 

Internship (praksisprosjekt)  

Internship (praksisprosjekt)  

Internship  

 

Masternivå (2. syklus) 
 

 Antall studiepoeng: 15 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Campusbasert 

 



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 

Internship er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en 
organisasjon, bedrift eller annen virksomhet (privat, offentlig, frivillig) der studenten har sin praksis. 
Praksisen kan enten være deltakelse i daglig drift eller i et prosjekt der studenten kan få ansvar for en 
bestemt oppgave som er relevant for det masterstudiet praksisen er en del av.  

For å kunne begynne på Internship må 60 studiepoeng fra masterstudiet være bestått. 

Etter fullført emne skal studenten  
 
Kunnskap 

 ha avansert kunnskap om praksisrelaterte problemstillinger i den aktuelle virksomheten 
 ha god inngående oversikt over de formelle ledelses- og styringssystemene i den aktuelle 

virksomheten 
 ha innsikt i roller, funksjoner og prosesser i arbeidslivet 

 
Ferdigheter 

 kunne anvende teoretisk kunnskap og analysekunnskap fra studiet i en reell arbeidssituasjon 
 kunne analysere bakgrunn og konsekvenser av endring innenfor aktuelt samfunnsfelt 
 kunne utvikle en representativ rapport over utført arbeid 
 kunne presentere seg selv som arbeidstaker 

 
Generell kompetanse 

 vise selvstendighet og ansvarlighet 
 vise evne til å reflektere over egen utvikling som arbeidstaker 
 vise innsikt i og forståelse for kulturelle forskjeller innen samfunns- og arbeidsliv dersom 

internship er gjennomført i utlandet  
 vise evne til å vurdere om yrket/arbeidsoppgaver passer for seg 

 
 

Hovedaktiviteten i emnet er praksis i en virksomhet som er relevant for masterstudiet. 
Praksisperioden er fundert i en avtale mellom studenten og virksomheten om obligatorisk oppmøte 
på avtalte dager. Studenten arbeider selvstendig under veiledning i virksomheten og faglig veileder 
fra universitetet. Studenten skal utarbeide en praksisrapport og et refleksjonsnotat hvor 
praksisperioden er loggført. Dette leveres ved slutten av semesteret. 

Studenten skal arbeide totalt 240t/32 dager i praksis. Dette tilsvarer to dager i uken gjennom 
semesteret, men student og virksomhet står fritt til å avtale andre kombinasjoner. Studenten 
forutsettes å jobbe 160 timer individuelt med praksisrapport og refleksjonsnotat i tillegg til 
praksisperioden i virksomheten. Studenten utarbeider en problemstilling for praksisrapporten i 
samarbeid med ansvarlig faglærer.  



Det arrangeres tre samlinger med studentpresentasjoner og diskusjon av felles problemstillinger i 
løpet av semesteret.  

Studenten mottar ikke betaling for praksisarbeidet.  

Studenten er selv ansvarlig for å skaffe praksisplass, men USN Handelshøyskolen har 
samarbeidsavtaler med flere eksterne virksomheter hvor praksis kan være aktuelt. Virksomheten og 
innholdet i praksisen må godkjennes av programkoordinator på masterutdanningen. Studenten fyller 
ut USN Handelshøyskolens avtaleskjema inkludert stillingsbeskrivelse og sender inn til universitetet 
etter gitte frister. Avtaleskjemaet signeres av alle tre partene. 

Virksomheten skal utpeke praksisveileder som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av 
studenten. Universitetet utpeker faglig veileder.  

Innlevert praksisrapport med refleksjonsnotat og logg teller 60% og muntlig eksamen teller 40%. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Alle hjelpemidler tillatt.  

Sweitzer,H. Frederick and Mary A. King (2013): The successful internship: personal, professional and 
civic development.  

300- 500 sider selvvalgt pensumlitteratur som støtter problemstillingen i praksisrapporten etter 
nærmer avtale med veileder.  



 

Master i samfunnsanalyse 

Digitalisering og samfunn 

Digitalisering og samfunn 

IT and society 

 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

 



 

I emnet Digitalisering og samfunn lærer studentene om samspillet mellom teknologi og 
samfunnsutvikling, og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre. Hvordan påvirkes vi av 
teknologien? Er det egentlig sånn at teknologiske nyvinninger bare «fører til» at noe skjer, eller har vi 
muligheten til å påvirke utviklingen? Studentene får et grunnlag for å analysere viktige 
samfunnsendringer knyttet til teknologisk utvikling. 

I dagligtale, mediene og fra politisk hold oversvømmes vi av deterministiske utsagn om hva 
teknologien fører til. I Stortingsmelding nr.27 «Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag» 
står det for eksempel mye om hvordan teknologien har forandret livene våre. I media kan vi lese om 
hvordan automatisering, kunstig intelligens og robotisering gjør stadig flere jobber overflødige. Felles 
for mye av dette er at samspillet mellom teknologi, samfunn, organisasjon og individ tones ned. For 
eksempel sies det ofte at delingsøkonomi med Über og AirBnB i front er uunngåelige konsekvenser 
av en naturlig teknologisk utvikling, mens politikernes mulighet til å regulere underkommuniseres. 
Det samme gjelder for digitaliseringsprosesser i offentlig sektor, hvor organisasjonskultur, prosesser 
og jus ofte er utelatt som relevante tema. I stedet for å trekke en direkte linje fra ny teknologi over til 
direkte, tilsiktede konsekvenser vil studentene etter å ha fullført emnet være i stand til å analysere 
samspillet mellom teknologi og kontekstuelle faktorer for å avdekke både positive og negative, 
tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, av teknologiske nyvinninger.  

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Studentene får innsikt i sentrale teorier rettet mot samspillet mellom teknologisk utvikling og 
samfunnsforhold når det gjelder fremtidens arbeidsliv (med vekt på arbeidsforhold og vilkår), 
arbeidsmarked, næringsliv, offentlig sektor samt teknologibasert innovasjon innenfor disse 
områdene. Emnet vil gjøre studentene i stand til å kritisk analysere, og bidra til, endringsprosesser 
hvor teknologi er en faktor. Gjennom anvendelse av analytiske teorier, rammeverk og metoder vil 
studentene lære seg å analysere ulike problemstillinger innenfor temaområdet. Noen eksempler på 
dette kan være: Hvordan nettverk av menneskelige og teknologiske aktører bidrar til å utforme 
maktstrukturer i samfunnet. Strukturer og deres påvirkning på tema som delingsøkonomien – Hva er 
det for eksempel som gjør at tjenester som ûber og AirBnB får så mye positiv omtale? Hva er 
sammenhengen mellom ulike organisasjonskulturer og adopsjon av IKT, og hvordan kan ulike 
kapitalformer bidra til å forklare digitaliseringsprosesser? 

Ingen 

 

 



Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap  
 ha bred forståelse av samspillet mellom menneske, organisasjon og samfunn 
 ha inngående kunnskap om utviklingen fra produksjonssamfunn til informasjonssamfunn 
 ha dyp innsikt i kjennetegn ved teknologiske nyvinninger som overlever og forsvinner 
 ha avansert kunnskap om delingsøkonomi og teknologisk utviklings påvirkning på fremtidens 

arbeidsmarked 
 ha avansert forståelse for konsekvenser og utfordringer ved teknologiske nyvinninger 

eksempelvis robotisering, kunstig intelligens, big data og personvern 

Ferdigheter 
 kunne forklare og anvende teorier og modeller gjennomgått i emnet 
 kunne analysere aktuelle case ved hjelp av teoriene vi går gjennom i forelesning 
 kritisk kunne analysere ulike teknologiers konsekvenser og påvirkning på samfunnet 

Generell kompetanse 
 kunne skrive akademiske tekster, med korrekte kildehenvisninger og struktur 
 kunne identifisere og analysere teknologirelaterte problemstillinger i organisasjons- og 

samfunnsliv 
 kunne arbeide sammen med andre under tidspress 
 kunne anvende kunnskapen fra emnet på nye områder og nye kontekster 

 

Forelesning: Forelesninger vil introdusere og gjennomgå sentrale begrep, teorier og rammeverk. 

Seminar/caseoppgaver: Studentene vil få ulike oppgaver som skal løses. Dette kan være i form av 
ulike case, forskningslitteratur som skal presenteres for medstudenter, eller mer praktiske oppgaver. 
Det vil kunne variere mellom individuelle og gruppebaserte oppgaver avhengig av oppgavens art. 

Selvstendig arbeid: Selvstendig arbeid med pensum, obligatorisk arbeidskrav og forberedelse til 
seminarer (eks: forberede presentasjon av pensumlitteratur).  

Ett individuelt skriftlig arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før det gis anledning til å 
fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på arbeidskravet gis individuelt, skriftlig eller muntlig.  

Hjemmeeksamen i gruppe, varighet 3 dager. 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 



 

Alle  

Hanseth, Ole & Monteiro,  Eric: Understanding Information Infrastructure, 1998 
Ford, Martin: The Rise of the Robots, OneWorld, 2017 

Ross, Alec: The Industries of the Future, Simon & Schuster, 2016 

Susskind, Richard & Susskind, Daniel: The Future of Professions, Oxford University Press, 2015 

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew: The Second Machine Age, W.W.Norton, 2014 

Cherns, A., (1976), The Principles of Sociotechnical Design, Human Relations, Vol.2, No. 9, pp 783-792  

Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society1. The British Journal of  
Sociology, 51(1), 5-24. doi:10.1111/j.1468-4446.2000.00005.x 

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet  

Andre aktuelle Stortingsmeldinger og NOU-er som tar opp digitalisering  

 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i samfunnsanalyse 

Master i innovasjon og ledelse 

Innovasjon i samfunnsperspektiv 

Innovasjon i samfunnsperspektiv 

The sociology of innovation 

 

Master 

 7,5 studiepoeng 
 1 semester 
 Norsk 
 Samlingsbasert 

 



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 

I emnet Innovasjon i samfunnsperspektiv vil studentene lære om innovasjon som avgjørende 
drivkraft for økonomisk vekst og utvikling i moderne samfunn. Samtidig forstås innovasjon som noe 
mer og annet enn et rent økonomisk fenomen. Årsakene til, drivkreftene bak og effektene av 
innovasjon er menneskelige og samfunnsmessige. Økonomiske overveielser i forbindelse med dette 
er viktig, men er likevel bare ett aspekt av det innovasjon dreier seg om. Ved å tilnærme seg 
fenomenet innovasjon gjennom samfunnsvitenskapelige perspektiver får studentene innsikt i at 
innovasjon også er et uttrykk for at mennesker ikke bare er arbeidende vesener og konstruktører. 
Mennesker er også skapende, refleksive vesener som er i stand til å omforme den verden vi lever i, 
og derigjennom også å forandre seg selv.   

Studentene lærer om at innovasjon i dag, direkte eller indirekte, angår alle mennesker, enhver 
organisert virksomhet og at innovasjonsprosesser er komplekse. Det å analysere hvordan innovasjon 
skjer er utfordrende, blant annet fordi innovasjonsprosesser er uforutsigbare og risikable. Hvem som 
er de sentrale aktørene i konkrete innovasjonsprosesser forandrer seg over tid, og hva som er de 
vesentligste effektene av innovasjon avhenger av tidsperspektivet utviklingen sees i.  

Studentene får en god forståelse av ulike innovasjonsprosessers årsaker og virkninger, og om hvor 
mangfoldige de aktørene er som driver innovasjoner frem. Studentene vil engasjeres i hvordan 
sammenhenger mellom innovasjonsforløp, aktørers interesser og innovasjoners innhold kan 
analyseres. Grunnleggende innovasjonsfaglige begreper blir presentert og forklart, og sentrale 
perspektiver diskutert. Det blir lagt vekt på å få frem begrensningene i enkle prosessmodeller og å 
utvikle god kunnskap om alternative system- og nettverksmodeller. Innovasjon er alltid noe positivt, 
og motstand mot innovasjon er slett ikke alltid irrasjonell menneskelig vegring mot forandring. Det 
grunnleggende økonomiske rasjonalet for innovasjon blir tydeliggjort, og mangfoldet i motivasjoner 
og drivkrefter drøftet. 

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Analyser av samfunnsforhold er ofte basert på data om fordelinger og strukturer, som gir oss 
øyeblikksbilder av hvordan situasjonen er på et gitt tidspunkt. Mange analyser er imidlertid også 
informert av historiske perspektiver. Da ses utviklingsbaner over tid, og mekanismer som driver 
utviklingen fremover tydeliggjøres. Imidlertid har samfunnsanalyser – med noen viktige unntak – en 
tendens til å ta teknologi for gitt, og til ikke å trekke inn teknologisk og annen innovasjon som 
faktorer i analysen. I emnet Innovasjon i samfunnsperspektiv rettes oppmerksomhet nettopp mot 
transformasjon som følger av innovasjon, og spørsmålet om hvordan slike prosesser kan kartlegges 
og effekter måles. Vi stiller også det spørsmål om hvordan effekter av innovasjon kan tas hensyn til 
på forhånd, og hva slags analyser som i så fall skal til for at vi skal ha mulighet for å styre innovasjon 
og utvikling, heller enn bare å drive med opprydningsarbeid når effekter av innovasjon viser seg å 
være uønskede.  

Ingen 



Ved fullført emne vil studenten 
Kunnskap 

 ha god kunnskap om grunnleggende innovasjonsfaglige begreper 
 ha god innsikt i begrensningene ved lineære innovasjonsprosessmodeller 
 ha inngående kunnskap om alternative system- og nettverksorienterte modeller  
 ha god forståelse for den økonomiske betydningen av innovasjon 
 ha innsikt i det usikre, uforutsigbare og risikable ved innovasjon 

Ferdigheter 
 kunne analysere innovasjonsforløp og de aktørene, prioriteringene og beslutningene som har 

påvirket eller vil påvirke forløpet 
 kunne analysere ulike teorier og på en selvstendig måte drøfte sammenhenger mellom dem 
 være i stand til å sette innovasjon inn i et samfunnsmessig perspektiv, der økonomiske og 

andre drivkrefter ses i sammenheng, og effekter og usikkerheter ses både i et kortsiktig og et 
langsiktig perspektiv 

Generell kompetanse 
 kunne orientere seg på en selvstendig måte i den innovasjonsfaglige litteraturen 
 kunne bidra konstruktivt og med basis i fagkunnskap til debatter om forholdet mellom 

vitenskap, teknologi og samfunn 

 Forelesninger  
o i samlinger 
o videobaserte forelesninger ved behov, før samlinger («flipped classroom») 

 Gruppearbeid 
o ved samlinger (f. eks. basert på videobaserte forelesninger, faglitteratur, aktuelle 

artikler fra lokale, nasjonale eller internasjonale medier) 
o mellom samlinger (arbeid med obligatorisk oppgave) 

 Selvstendig arbeid med pensum og relatert stoff 
o skriving av refleksjonsnotat 

Deltakelse i samlinger minimum 80%. Emnet har ett arbeidskrav i form av en skriftlig innlevering som 
utføres og leveres i grupper mellom to samlinger. Tilbakemelding på arbeidskravet gis i gruppe 
og/eller i plenum. Arbeidskravet må være levert og godkjent til fastsatt tid for at studenten kan 
fremstille seg til eksamen.  
 

Hjemmeeksamen, varighet en uke (7 dager) 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 



Alle 

Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago, IL, The University of Chicago Press. (Utdrag.) 
  
Bryden, J. and S. S. Gezelius (2017). "Innovation as if people mattered: The ethics of innovation for 
sustainable development." Innovation and Development 7(1): 101-118. 
  
Elkington, J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone 
  
Kline, S. J. & Rosenberg, N. (1986): An Overview of Innovation', I Ralph Landau and Nathan Rosenberg 
(eds.) The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth. Washington, DC: 
National Academy Press. 275-305 
 
Oksanen, K., & Hautamäki, A. (2015). Sustainable Innovation: A Competitive Advantage for 
Innovation Ecosystems. Technology Innovation Management Review, 5 (10), 24-30. 
 
Schumpeter, J. (1983). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, 
interest, and the business cycle. New Brunswick, N.J., Transaction Books. 
  
Winner, L. (1986). The whale and the reactor. A search for limits in an age of high technology. 
Chicago and London, The University of Chicago Press. 
  
Ørstavik, F. (2008). "Towards a communicative theory of diverse innovation systems." In Diversity in 
the knowledge economy and society, edited by Elias G. Carayannis et al. Cheltenham: Edward Elgar. 
 
Ørstavik, F. (2017). "Contests of institutional framing: sectorial governance and the innovation of 
mass-produced Atlantic salmon." Innovation and Development 7(1): 63-82. 
  

 

 



 

Master i samfunnsanalyse 

Medier, tillit og demokrati 

Medier, tillit og demokrati 

Media, trust and democracy 

 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert 

 



EMNEPLAN – del 2 

Emnet Medier, tillit og demokrati handler om medienes rolle i demokratiet.  Studentene vil lære om 
hvordan internett og sosiale medier utfordrer og gir nye muligheter for informasjonsspredning og 
politisk deltakelse, og om hvordan dette varierer mellom land. Hvordan skiller det norske 
mediesystemet seg fra mediesystemer i andre vestlige demokratier?  

Økt spredning av falske nyheter gjør det utfordrende å vite hvilken informasjon man kan ha tillit til. 
Økt bruk av internett og sosiale medier i befolkningen har endret måten vi får informasjon på. Vi har 
mer tilgang til informasjon og dermed større valgmuligheter i forhold til hva vi vil bruke tid på. Bidrar 
dette til mer informerte, engasjerte og aktive samfunnsborgere? Eller fører nye former for 
mediebruk til at det blir vanskeligere å nå befolkningen med viktig informasjon, og til at forskjellene 
mellom ulike sosiale grupper øker?  

De redaksjonelle mediene i Norge konkurrerer med globale medieselskaper som Google og Facebook 
om oppmerksomhet og annonsekroner. «Troll-angrep» fra Russland og avsløringene av Cambridge 
Analytica som samlet data om millioner av Facebookbrukere verden over er eksempler på hvordan 
sosiale medier kan brukes til å ødelegge nasjoners demokratiske prosesser. Kan en ordfører med en 
medierådgiver eller facebookgrupper som «Vi som kommer fra Holmestrand» erstatte redaksjonelle 
lokalmedienes rolle som samlingspunkt i lokalsamfunn?  

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Emnet gjør studentene i stand til å kritisk analysere hvordan internett og sosiale medier har 
betydning for informasjonsspredning, politiske kunnskaper og politisk deltakse.  Gjennom emnet får 
studentene øve seg på analysere hvordan mediefenomener (som for eksempel blogger), 
medieinnhold (for eksempel nyheter) eller mediebruk (for eksempel bruk av youtube) kan forstås og 
forklares ved hjelp av samfunnsvitenskapelig teorier og metoder. Emnet gir også en kompetanse i å 
forstå hvordan mediestrukturer på et nasjonal og internasjonal nivå virker sammen. 

Emnet er rettet mot studenter som skal jobbe med problemstillinger der kunnskaper om mediebruk i 
nye medieomgivelser er essensielt. I tillegg er emnet relevant for studenter som vil jobbe med 
kommunikasjon, informasjonsspredning, mobilisering og tilrettelegging for dialog og diskusjoner i 
kommuner, politiske partier, organisasjoner, private bedrifter etc.  

Ingen 

Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap  
 ha inngående forståelse for hvordan medieutviklingen påvirker demokratiske prosesser 

lokalt, nasjonalt og globalt  
 ha oppdatert kunnskap om hvordan mediebruken endrer seg i ulike grupper  
 ha innsikt i det norske mediesystemet i et komparativt perspektiv 
 ha avansert innsikt medienes rolle for spredning av troverdig informasjon og tillit i samfunnet 



 ha inngående kunnskap om hvordan global medieteknologi påvirker økonomiske modeller 
for mediene og nasjonal reguleringer og tilrettelegging 

 ha bred forståelse for medienes rolle for mobilisering og deltakelse i beslutningsprosesser 
 
Ferdigheter 

 kunne analysere nye medieteknologiske løsninger og konsekvenser relatert til ulike gruppers 
tilgang til informasjon, kunnskaper og muligheter for deltakelse i samfunnet 

 kunne analysere politiske og økonomiske forhold (lokalt og globalt) og forklare hvordan de 
påvirker mediene   

 kunne forklare hvordan ulike metodiske og analytiske tilnærminger kan være relevant i 
studier av mediers rolle i demokratiet 

Generell kompetanse 
 kunne benytte seg av avansert teori og nyere forskning om medienes rolle i analyse av 

aktuelle problemstillinger 
 kunne skrive akademiske tekster, med korrekte kildehenvisninger og struktur 
 kunne anvende kunnskapen fra emnet på nye områder og nye kontekster 
 kunne ta del i nytenkning om bruk av ny medieteknologi 

Forelesninger og fagseminar samt gruppeoppgave og individuell fremføring. 

Det er 80 % oppmøteplikt og en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en individuell muntlig fremføring på en forelesning 
eller et fagseminarer. Fremføringen vurderes som godkjent/ikke godkjent, godkjent er en 
forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis 
individuelt, i gruppe eller i plenum.  
 

Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter), varighet hele semesteret. Omfanget på oppgaven skal 
være på 5000 ord +/- 15 %.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Alle  



 

Sunstein, C. R. (2017). # Republic: Divided democracy in the age of social media: Princeton University 
Press. (286s.) 

Elvestad, E., & Phillips, A. (2018). Misunderstanding news audiences: Seven myths of the social media 
era: Routledge. Kap. 1-3 +7-9 (ca 100s) 

Elvestad, E., & Johannessen, M. R. (2017). Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ 
popularity. Northern Lights, 15, 33–50. doi:10.1386/nl.15.33_1 

Enli, G., & Rosenberg, L. T. (2018). Trust in the Age of Social Media: Populist Politicians Seem More 
Authentic. Social Media + Society, First published March 19. 
doi:https://doi.org/10.1177/2056305118764430Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, 
D. (2002). Four models of the public sphere in modern democracies. Theory and society, 31(3), 
289-324. 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

Master i samfunnsanalyse 

Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver 

Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiv 

Managing Health – Historical and Global Perspectives 

 

Masternivå (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: norsk 
 Organisering av emnet: Campus 

 



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 
 

Emnet Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver handler om      
kunnskapsmessige, teknologiske, økonomiske og organisasjonsmessige sider av utviklingen av 
helseforhold og av helseinstitusjoner og helsepolitikk. Emnet tar utgangspunkt i debatten om de 
moderne norske helseforetakene og New Public Management som styringsverktøy og trekker 
meningsfylte linjer tilbake til bekjempelsen av historiske epidemier og helseorganisering i 
overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. Studentene vil lære hvordan arbeid med bedring av 
helsevilkår knytter seg til komplekse forhold og at globale og historiske perspektiver kan oppfattes 
som fruktbare også for orientering i det 21. århundres virkelighet.  

I de industrialiserte delene av verden kan vi se tendenser til å ta gode helseforhold for gitt. Kravene 
til ressursbruk og stadig mer avanserte og kostbare behandlingsformer synes endeløse. Det er 
samtidig liten tvil om at helse representerer det samfunnsfeltet der forholdene mest entydig har 
utviklet seg til det bedre i løp et av de siste 250 årene. 

Helse og helsevilkår har endret seg betydelig over tid, men forskjellene er ikke mindre betydelige i 
rom. De globale ulikhetene kan forstås som skremmende – men de har med få unntak jevnet seg ut i 
løpet av de siste tiårene. Like fullt er det talende at helseforhold som i dag (2018) råder i Sentral- og 
Vest-Afrika har store likhetstrekk med de som var gjeldende i Vest-Europa rundt midten av 1800-
tallet – målt etter forventet levealder eller som mortalitetsrate.  

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Både globale og historiske perspektiver vil bidra til ny forståelse av hvordan helsearbeid kan 
organiseres effektivt og for å oppnå vesentlige målsettinger. De formene for analytisk kompetanse 
som utvikles ved å studere fortidige forhold, vil sette studenten i stand til å se utvikling av politiske 
programmer og enkelttiltak i sammenheng med strukturelle forhold i nåtida. Studier av 
sammenhengene mellom globale helsevilkår og våre egne, vil styrke ferdigheter som konkret kan 
utnyttes i vurdering og implementering av helseforebyggende tiltak – ikke minst gjennom forståelsen 
av at endringer i moderne helsevilkår i mange tilfeller dreier seg om globaliseringsprosesser. 

Ingen  
 

Etter fullført emne skal studenten: 
Kunnskap 

 ha avansert innsikt i samspill mellom organisering av helseforhold og endringer i helsevilkår 
 ha bred forståelse av forebyggende og behandlende tiltak for bedre helse i fortida  
 ha grundig innsikt i at løsninger på historiske helseproblemer kan ha vesentlig betydning for 

forståelsen av våre egne helseforhold 



 ha inngående kunnskap om noen sider av globale ulikheter i helse og samspill mellom 
helseforhold i utviklete land og i utviklingsland 

Ferdigheter 
 kunne ta i bruk historiske erfaringer og globale perspektiver for å styrke organisering av helse 
 kunne analysere og kritisk vurdere organisasjonsmåter i forhold til mål og midler når det 

gjelder helsearbeid og utvikling av helseforhold 
 kunne analysere endringer i kunnskapsforhold, sykdomsforståelse, politikk, økonomi, 

teknologi og organisasjon som forutsetninger for skiftende helsevilkår 

Generell kompetanse 
 ha styrket evne til kritiske vurderinger av komplekse samspill mellom samfunn og sykdom 
 kunne bedre forstå endringer av helsevilkår i tid og rom 
 ha innsikt i globale og historiske dimensjoner når det gjelder organisering av helseforhold 

 

Enkelte forelesninger, men hovedvekt på seminarform med forberedte innlegg fra studentene og 
diskusjoner av utvalgte temaer. 

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav, enten ett muntlig innlegg på 5-10 minutter eller ett skriftlig 
innlegg på 2-3 sider på grunnlag av utvalgte deler av pensumlitteraturen som utgangspunkt for 
diskusjon i fagseminar. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent- godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på arbeidskravet gis individuelt, i gruppe 
eller i plenum.  
 

Individuell eller gruppebasert hjemmeeksamen, varighet: 2 uker. Omfang 3000 ord +/- 20%. 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Alle.  

Rune Slagstad, Helsefeltets strateger, Tidsskrift Norsk Legeforening nr. 12 – 13, 2012; 132: 1479 – 85 

Maren Skaset, Reformtid og markedsgløtt, i: Aina Schiøtz, Folkets helse – landets styrke, Oslo 2003: 
499–548 

Henrik Harthug, Strategier for BCG-vaksinasjon 1947 – 94, Tidsskrift for Den Norske Legeforening nr. 
10, 2016; 136: 930 – 3 



Mette Sagbakken, Gunnar A. Bjune and Jan C. Frich, Humiliation or care? A qualitative study of 
patients’ and health professionals’ experiences with tuberculosis treatment in Norway, Scand J 
Caring Sci; 2012; 26; 313–323 

Gerrish, K et al., The Meaning and consequences of tuberculosis among Somali people in the United 
Kingdom, Journal of Advanced Nursing 68, 12: 2654-2663 

Verena Mauch et al., Structure and management of tuberculosis control programs in fragile states—
Afghanistan, DR Congo, Haiti, Somalia, Health Policy 96 (2010) 118–127 

Andrew Cunningham, Transforming plague The laboratory and the identity of infectious disease, i: 
Andrew Cunningham og Perry Williams, The laboratory revolution in medicine, Cambridge 1992: 209-
244 

Sköld, Peter, The Key to Success: The Role of Local Government in the Organization of Smallpox 
Vaccination in Sweden, Medical History 44, 2000: 201–226  

Baldwin, Peter, Preventive variations, i: Baldwin, Contagion and the State in Europe 1830–1930, 
Cambridge 1999: 1–36 

Moseng, Ole Georg, Kolera og karantene: sykdomsforståelse i endring, i: Moseng, Ansvaret for 
undersåttenes helse, Oslo 2003: 283–313 

Erwin H. Ackerknecht, Medicine at the Paris hospital 1794-1848, Baltimore 1967 (utdrag) 

Michel Foucault, The birth of the clinic An archaeology of medical perception, London 1973 (utdrag) 



 

 

 
EMNEPLAN – Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og 

arbeid 
 

Master i samfunnsanalyse  

Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid 

Profesjonsutøving, profesjonell identitet og arbeid 

Professional work, professional identity and work 

Kommer 

Master (2. syklus) 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert 

 



 

 

EMNEPLAN – del 2 

 
Emnet profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid handler om hvordan krav og forventninger 
til profesjonsutøvere i velferdsstaten er i endring, for eksempel innenfor helsesektoren og 
utdanningssektoren. Slike endringer har konsekvenser for arbeidstakere, så vel som for 
organisasjoner og samfunn. Hovedvekten i emnet er å analysere og diskutere hvordan overordnede 
politiske, ideologiske og organisatoriske endringer påvirker rammevilkårene for profesjons- og 
yrkesutøvelse. Emnet bygger i stor grad på et ny-institusjonelt perspektiv på organisering, som, er 
sentralt i kjerneemnet «Organisering, ledelse og motstand». Dette tar utgangspunkt i at 
organiseringen av eksempelvis offentlig tjenesteyting i Norge, er et resultat av at det har etablert seg 
globale myter om at bestemte former for organisering av profesjonelt arbeid er «best egnet».  

Studentene vil få kunnskaper om hvordan endringer i offentlig styring og organisering påvirker 
såkalte profesjonelle ansvarslogikker (accountability). Analyser og drøftinger av hva som 
kjennetegner profesjonelt arbeid ut fra ulike teoretiske perspektiver er sentralt i dette emnet. 
Studentene får presentert perspektiver på hvordan New Public Management, som har vært et viktig 
offentlig styringsprinsipp i Norge de senere årene, antas å ha endret rammevilkår for utøvelse av 
profesjonelt arbeid. Både kritikken av New Public Management og fremveksten av nye 
styringsprinsipper i kjølvannet av dette (eksempelvis fremveksten av New Public Governance og 
begrepet om «Tillitsreformen») analyseres og undersøkes. Videre fokuseres det på hvordan nye syn 
på profesjonskunnskap (for eksempel evidensbasert profesjonsutøvelse) påvirker rammene for 
profesjonsutøvelse. I forlengelsen av dette drøftes også dilemmaer og muligheter som oppstår for 
profesjonsutøvelse når rammevilkårene for arbeid er i endring.  

Analytisk kompetanse og ferdigheter: 
Gjennom dette emnet vil studentene få en todelt kompetanse: Studentene vil bli bedre i stand til 
analysere betydningen av hvordan strukturelle og organisatoriske endringer påvirker vilkårene for 
profesjonsutøvelse. På et mer operativt plan vil studentene gjennom denne analytiske kompetansen 
bli i stand til å arbeide i, og organisere og lede profesjonsbaserte organisasjoner. 

Ingen  
 

Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 Ha avansert kunnskap om sentrale politiske, ideologiske og organisatoriske endringer som 

påvirker vilkår for profesjonsutøvelse 
 Ha avansert innsikt i ulike former for offentlige styringslogikker, og hvordan disse former og 

påvirker ulike ansvarslogikker (accountabilities)  
 Ha inngående kunnskap om sentrale perspektiver og teorier om profesjonelt arbeid, med 

særlig vektlegging av velferdsstatens profesjonsutøvere 
 Ha bred innsikt i ulike måter å forstå og analysere begrepet om kvalitet i profesjonelt arbeid  



 

 

 Ha god forståelse for hva som kjennetegner egenart spesifikt ved profesjonelt arbeid 
 

Ferdigheter 
 Kunne analysere hvordan endringer i velferdsstatens styringslogikker endrer rammevilkårene 

for profesjonelles arbeidsutøvelse  
 Kunne analysere hvordan nye politiske, ideologiske og organisatoriske endringer som endrer 

velferdsorganisasjonene, påvirker profesjonsutøveres ansvarslogikker (accountbilities) og 
profesjonelle identitet 

 Kunne anvende ulike perspektiver for å belyse endringer i rammevilkårene for profesjonelt 
arbeid, slik det utføres i aktuelle velferdsorganisasjoner 

Generell kompetanse 
 Kunne vurdere hvordan politiske, ideologiske og organisatoriske endringer av 

velferdsorganisasjonene påvirker rammevilkårene for utøvelse av profesjonelt arbeid 
 Kunne vurdere hvordan slike endringer på direkte og indirekte måter skaper nye for former 

for ansvarslogikker og etterrettelighet  
 Kunne holde seg faglig oppdatert om hvordan rammevilkår for profesjonelt arbeid er i 

endring, og hvordan dette henger sammen med politiske, ideologiske og organisatoriske 
utviklingstrekk 
 

 
Forelesninger gis i forbindelse med ordinære samlinger. Gjennom forelesningene skal studentene 
utvikle innsikt i perspektiver, debatter og forskningsresultater knyttet til temaer innenfor emnets 
faglige tematikk.  

Gruppearbeid knyttet til obligatorisk arbeidskrav: Studentene skal etablere læringsgrupper for å 
diskutere temaer som velges til den individuelle obligatoriske oppgaven. I gruppene skal studentene 
legge frem valgt tematikk og gi hverandre tilbakemeldinger på hverandres tema. Gruppearbeidet 
følges opp av faglærer. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, gjennom læringsplattformen Canvas.  

Det er ett individuelt obligatorisk skriftlig arbeidskrav på 1000 ord (+/- 10 %), og som skal leveres 
midtveis i semesteret. I dette arbeidet skal studentene redegjøre for en tematikk som de skal fordype 
seg i innenfor emnets faglige perspektiver. De skal beskrive en tentativ problemstilling som skal 
besvares ved å vise til sentral forskning, samt teorier/perspektiver i forhold til den valgte tematikken 
i arbeidet og beskrive en tentativ problemstilling som skal besvares. Tilbakemelding på arbeidskravet 
gis individuelt, i gruppe og/eller i plenum. Arbeidskravet må være levert og godkjent til fastsatt tid for 
at studenten kan fremstille seg til eksamen.  
 

Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn, varighet hele semesteret. Eksamensoppgaven bygger videre 
på den individuelle, obligatoriske oppgaven som studentene skal levere midtveis i semesteret.  

 Eksamensoppgaven skal være på 2000 ord (+/- 10%).  
 
 



 

 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Alle. 

Biesta, G. (2017). Education, Measurement and the Professions: Reclaiming a space for democratic
  professionality in education. Educational Philosophy and Theory, 49(4), 315–330.  
  https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1048665 
Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. 
  West European Politics, 33(5), 946–967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119 
Brunsson, N. (2009). The organization of hypocrisy: talk, decisions and actions in organizations (2nd 

ed.). Oslo: Universitetsforlaget 
Johnsen, Å. (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforl. 
Langfeldt, G., Elstad, E., Hopmann, S., & Achieving School Accountability in Practice. (2008). 

Ansvarlighet i skolen: politiske spørsmål og pedagogiske svar : resultater fra 
forskningsprosjektet “Achieving School Accountability in Practice.” Oslo: Cappelen akademisk 
forlag. 

Madsen OJ. (2016) Psykologiens innflytelse i velferdsstaten. Bokkapittel i boka Forvaltning av makt 
og moral i velferdsstaten : fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?, Oslo: Gyldendal 
akademisk. Kap. 5 (s. 86-11). Antall sider: 25 

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and
 Ceremony. The American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. 
Michael. Lipsky. (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (30th

 anniversary expanded ed.). New York: Russell Sage Foundation. 
Molander, A. og Terum; LI: Profesjonsstudier, Kapitlene; 2, 8, 10 og 11.                                                                                    
 Universitetsforlaget: Oslo. Antall sider: 64 
Sennet, R. (2008) The craftsman. New Haven: Yale University Press (Utdrag) 
Skedsmo, G., & Mausethagen, S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger 
 mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(02),
 169–179. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-06 
Thomassen, O.J. (2016) Håndverksrasjonalitet – et alternativ til barmhjertighetsdiskursen i sykepleie.
 I Omsorgsarbeidets sosiologi, red. Neumann, C.B., Olsvold, N., og Thaagard, T. (red). 
 Fagbokforlaget: Bergen. Kap. 3 (s. 55-80). Antall sider: 25 
Thomassen, O.J. (2017) Exploring the concept of Integrity – Toward a Craft- 

Inspired Interpretation. Nordic Journal of Working life Studies. Antall sider: 12 
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EMNEPLAN – del 2 

 

 
I dette emnet vil studentene lære om sosial ulikhet og tendensene til at «de som har mye får mer, de 
som har lite får mindre», eller det vi kaller polarisering i samfunnet. Et målbart uttrykk for 
polarisering kan være at andelen av nasjonalinntektene som tilfaller den rikeste 10% øker, mens 
andelen som tilfaller den fattigste 10 % minker. Lignende mål på polarisering kan knyttes til andre 
typer goder som utdanning, informasjonsfordeler og nettverksposisjoner. 

Studentene skal bli godt kjent med hvordan dagens samfunnsvitenskap drøfter sosial ulikhet og 
polarisering. Vi vil ta opp debatten om i økonomiske goder og andre ressurser i økende grad tilfaller 
de rikeste. I tiårene etter andre verdenskrig hevdet mange kjente samfunnsforskere at den historiske 
utviklingen i industrialiserte land gikk i retning av stadig mindre forskjeller. I løpet av det siste tiåret 
har nye studier gjendrevet denne oppfatningen. Økonomisk statistikk fra USA viser en klar tendens til 
konsentrasjon av rikdom, mens situasjonen i Europa, medregnet Norge, er mer uavklart. Hvilke 
forhold kan bidra til økende konsentrasjon av rikdom og andre goder?  Foregår det styrking av 
«toppfolkenes partnerskap»? Er det tendenser til «ny-fattigdom» i de rikeste landene i verden. Har 
endringer i ansettelsesforhold, der faste ansettelser er blitt erstattet med deltids- og korttids-
kontrakter og lønnsnivåer som gjør at mange må arbeide lange arbeidsdager i flere ulike jobber, blitt 
mer vanlig? Er det tendenser til at økende press på velferdstiltak og at mange unge ikke får fast 
tilknytning til arbeidslivet. Betegnelser som «den nedre fjerdedelen», «de underpriviligerte», «de ny-
fattige», «prekariatet» har festet seg i befolkningen. I hvilken grad er dette en historisk trend, og hva 
bidrar til endringer av denne typen? 

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
Foreliggende data beskriver ofte statistiske fordelingsmønstre og historiske endringer på et over-
ordnet nivå. Emnet skal gi studentene analytisk kompetanse når det gjelder å forstå og beskrive 
hvilke prosesser som genererer de observerte mønstrene. Når det gjelder tendenser til økt konsen-
trasjon av rikdom skal studentene kunne vurdere betydningen av inntektsforskjeller og ulikhet i 
formuesforhold, og hva som kan skape endringer i faktorer av denne typen. Når det gjelder 
tendenser til økt «utenforskap» skal studentene kunne vurdere betydningen av endringer i arbeids-
forhold og effekter av migrasjon. 

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å få oversikt over datakilder som gir informasjon om 
polariseringstendenser. Videre skal studentene oppøve ferdigheter i å knytte observerte tendenser 
på makronivå til prosesser og hendelser i arbeidslivet og dagliglivet. Ferdigheter i å analysere sosial 
ulikhet og polarisering er viktig i sammenheng med mange arbeidsoppgaver hvor samfunnsviten-
skapelig kompetanse etterspørres. Det kan bidrar med kritiske perspektiver på virkninger av hvordan 
arbeid, utdanning, boligfordeling, velferd, migrasjon og integrasjon organiseres. Emnet er også 
aktuelt som utgangspunkt for å tolke aktuelle politiske endringer, f.eks. er det vanlig å hevde at 
økende polarisering er bakgrunn for en ny politisk uoversiktlighet, og «populistiske» strømninger i 
tidligere sentrale industriland. Det vil bli lagt vekt at studentene tilegner deg kunnskap som bidrar til 
å utvikle faglig nysgjerrighet og gir inspirasjon til å utforme egne prosjekter. 
 



Ingen 

Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 ha avansert kunnskap om sosial ulikhet og polarisering i vestlige land 
 ha avansert kunnskap om hvordan sosial ulikhet og polarisering kan analyseres med 

utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og metoder 
 ha avansert kunnskap om samfunnsvitenskapelige analyser om fordeling av ulike 

kapitalformer 
 ha avansert kunnskap om hvordan ny-fattigdom henger sammen med endringer i 

arbeidsvilkår og migrasjon 
 
Ferdigheter 

 kunne gjennomføre analyser av sosial ulikhet og polarisering 
 kunne analysere sammenhenger mellom observerte polariseringstendenser på makronivå, og 

prosesser som genererer disse mønstrene 
 kunne anvende og forholde seg refleksivt til ulike indikatorer på sosial ulikhet i 

samfunnsvitenskapelige analyser 
 kunne forholde seg kritisk til relevante norske og internasjonale publikasjoner 
 kunne orientere seg i og bruke data fra databasen World Inequality Database  

 
Generell kompetanse 

 kunne anvende perspektiver på sosial ulikhet og polarisering i beslutningsprosesser om 
fordelingsspørsmål og i samfunnsplanlegging 

 kunne reflektere kritisk over mulige konsekvenser av politiske beslutninger og planvedtak for 
sosial ulikhet og polarisering i samfunnet  

 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet  
 kunne stille begrunnede spørsmål om sosial ulikhet og polarisering  
 kunne holde seg faglig oppdatert innen feltet og kritisk vurdere bidrag som publiseres 

 

En viktig læringsaktivitet i dette emnet er at studentene arbeider selvstendig med pensumlitteratur 
og datakilder gjennom hele semesteret. Videre vil læringsaktivitetene bestå av forelesninger og 
oppgaveseminar og presentasjoner. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, spesielt knyttet til bruk av databasen World Inequality 
Database, og digitale grafiske verktøy for å anskueliggjøre sosiale ulikheter. 

Det er ett obligatorisk arbeidskrav i form av en muntlig fremføring på en forelesning eller et 
fagseminarer (enten individuelt eller to studenter sammen). Presentasjonen vurderes som 
godkjent/ikke godkjent. Godkjent vurdering er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. 
Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i plenum. 



Individuell eller gruppebasert (2-3 studenter) eksamen uten tilsyn, varighet hele semesteret. 
Omfanget på oppgaven skal være 2000 ord (±15 %) for individuelle oppgaver, eller 4000 ord  
(±15 %) for gruppeoppgaver.  

Hovedpoenger fra oppgaven skal presenteres muntlig for studentgruppen. Etter presentasjonene vil 
det være en kort muntlig høring.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 
Karakteren vil være basert på en helhetsvurdering av oppgaven, presentasjonen og prestasjoner 
under den justerende muntlige høringen. 
 

I forbindelse med oppgaven: Alle 
I forbindelse med muntlig høring: Ingen 

Alderson, A. & Nilsen, F. (2002): Globalization and the Great U-turn: Income Inequality Trends in 16 
OECD Countries. American Journal of Sociology. Vol. 107, Nr. 5 (1244-99). (45 s.) 
 
Atkinson, A., Piketty, T. & Saez, E. (2011): Top Incomes in the Long Run of History. Journal of 
Economic Literature 49:1 (3-71). (65 s.) 
 
Danielsen, A. & Grøgaard, J. (2017): Cross-generational Elite Segmentation. Paper presented at ISA-
RC28 conference, Colombia, New York (forthcoming publication) (24 s.) 
 
Di Muzio, T. (2015): The 1% and the Rest of Us. A political economy of dominant ownership. London: 
Zed Books. (240 s.) 
 
Eldring, L. & Ørjasæter, E. (2018): Løsarbeidersamfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (175 s.) 
 
Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 74 (1), 1–22. (20 s.) 
 
Nordli Hansen, M. (2014): Self-Made Wealth or Family Wealth? Changes in Intergenerational Wealth 
Mobility. Social Forces, 93(2), (457-481) (22 s.) 
 
Standing, G. (2014): Prekariatat – Den nye farlige klassen. Oslo: Res publica. (Utdrag - 20 s.) 
 
World Bank Group (2016): Polarization and populism. Washington: International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank (s. 17-43). (22 s.) 
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EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 

Emnet Velferdsstaten og arbeidsmarkedet handler om sentrale trekk ved velferdsstaten og 
arbeidsmarkedet i Norge og andre vestlige land. Hva kjennetegner velferdsstaten i Skandinavia og 
andre vestlige land? Hva er den «nordiske modellen»? Hvordan har velferdsstaten endret seg de siste 
tiårene? Er velferdsstaten i ferd med å forvitre? Hvorfor er arbeidsmarkedet så sentralt for 
velferdsstaten? Hvordan er arbeidsmarkedet innrettet i Norge sammenlignet med andre land? Slike 
spørsmål diskuteres i emnet. 

Forståelse av velferdsstatens kjennetegn, idegrunnlag, og målsettinger er viktig når vi ønsker å forstå 
hvordan folk flest er preget av ulike former for sosial rettigheter, hvordan bedrifter må forholde seg 
til ulike reguleringer eller hva som ligger bak politiske kampsaker. Dette gjelder særlig i et land som 
Norge som kjennetegnes som en sterk og omfattende velferdsstat.  

Å forstå arbeidsmarkedet er sentralt enten man jobber i en bedrift med en målsetting om størst 
mulig profitt, om man jobber i organisasjoner som søker å ivareta arbeidstakeres rettigheter, eller 
om man jobber i NAV som administrerer velferdsstatens ytelser overfor arbeidstakere. Et sentralt 
tema vil være endringer som har preget arbeidsmarkedet i vestlige land de siste tiårene. Stikkord her 
er sysselsettingsvern, midlertidighet, «flexsicurity» og dualisering.  

Velferdsstaten og arbeidsmarkedet er institusjoner som er innvevd i hverandre. Arbeidsmarkedet er 
grunnleggende preget av velferdsstatens reguleringer, rettigheter og forventninger på den en siden. 
På den andre siden må velferd og velferdspolitikk forstås som noe mer generelt enn spesifikke 
velferdsordninger: dette må også forstås som regulering og styring av økonomien generelt, og 
arbeidsmarkedet spesielt. Sentrale teorier og tilnærminger for å forstå disse temaene står sentralt i 
emnet. I emnet vektlegges sammenligning av ulike perspektiver, samt endringer de siste tiårene. 

Analytisk kompetanse og ferdigheter 
I dette emnet utvikles ferdigheter til å gjennomføre analyser av arbeidsmarkedet og velferdsstaten 
gjennom bruk av relevante samfunnsvitenskapelige teorier og perspektiver. Danning av kompetanse 
til å gjøre velbegrunnede vurderinger og valg om ulike sider ved arbeidsmarkeder og velferdsstaten 
står sentralt i emnet. En forståelse av hvordan arbeidsmarkedet fungerer, endringer i 
arbeidsmarkedet og hvordan arbeidsmarkedet er preget av velferdsstaten utgjør en viktig 
kompetanse både for offentlige og private virksomheter. En forståelse av, velferdsstatens vilkår, 
utfordringer og konsekvenser er viktig ikke bare for statlige virksomheter og den enkelte borger som 
har rettigheter og plikter overfor velferdsstaten, men også for private virksomheter som på mange 
ulike måter preges velferdsstaten. Emnet bygger direkte på den tematiske profilen i kjernemenene, 
der sammenvevingen av økonomisk og annet samfunnsliv vektlegges. Således dannes det her 
kompetanse til å analysere sammenvevingen av arbeidsmarkedet og velferdsstaten.    
 

Ingen 
 
 



Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 ha inngående kunnskap om ulike typer velferdsstater og ulike velferdsstatsregimer 
 ha avansert innsikt i endringer i velferdsstater de siste tiårene 
 ha omfattende kunnskap om arbeidsmarkedet 
 ha inngående kunnskap om endringer på arbeidsmarkedet de siste tiårene 
 ha avansert for av forholdet mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet 

Ferdigheter 
 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 

velferdsstaten 
 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 

arbeidsmarkedet 
 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 

forholdet mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet 

 Generell kompetanse 
 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette 

bidra til å øke både egen og andres innsikt  
 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette  
 kunne stille begrunnede spørsmål angående velferdsstaten og arbeidsmarkedet 
 kunne reflektere kritisk over velferdsstaten og arbeidsmarkedet

I dette emnet skal studentene arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele 
semesteret. Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer organisert 
av faglærer vil studentene trene på å anvende nyere teorier og begreper for å analysere ulike sider 
ved velferdsstaten og arbeidsmarkedet.  

 
En muntlig presentasjon av pensumstoff på gruppeseminar (enten individuelt eller to studenter 
sammen) er obligatorisk.  Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent – godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i 
gruppe eller i plenum.  

Hjemmeeksamen, varighet en uke (syv dager). 

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F 

Alle 



Castles, Francis G. (2010): The English-Speaking Countries, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford 
Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (13 sider)  

Colbjørnsen, Tom (1982). ”2.2.5 Oppsummering og sammenligning”, ”2.3 Faste 
arbeidskraftkostnader. Ansettelse som investering”,”2.6. Teorien om det todelte arbeidsmarked”. I: 
Sysselsettingsproblemer. Påtvunget eller selvvalgt?: 36-38, 38-49, 70-82. Oslo: Universitetsforlaget.  

Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015): Introduction: Institutional Change in Neo-Corporatist 
Society, i Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict the Nordic Way. 
Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Freeman, Richard (1997). ”Are Norway’s Solidaristic and Welfare State Policies Viable in the Modern 
Global Economy?”. I: Dølvik, Jon Erik og Arild H. Steen (red.) (1997): Making Solidarity Work? The 
Norwegian Labour Market Model in Transition: 17-49. Oslo: Scandinavian University Press  

Grøgaard, Jens B.(2006): ”Yrkesutdannede ungdommers overgang til arbeid: jevne overganger og 
midlertidige avbrudd”. I: Grøgaard, J.B. og Støren, L.A. (red.): Kunnskapssamfunnet tar form. 
Utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur: 225-263. Oslo: Cappelen Akademisk.  

Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015): To Reform or Not to Reform? Explaining the 
Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, i Engelstad, Fredrik & 
Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work, Welfare, and Institutional 
Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Handout (dokumentasjon av analyser): Grøgaard, Jens B. (2006). Det første Reform 94-kullets 
overgang til arbeid etter videregående. Et dokumentasjonsnotat. Arbeidsnotat 19/2006. Oslo: NIFU 
STEP. 

Jensen, Carsten (2014): Velfærdsstaten: En introduktion. København: Hans Reitzel Forlag. Kapittel 2.  

Kautto, Mikko (2010): The Nordic Countries, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford Handbook of 
the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (14 sider)  

Kjølsrød, Lise (2010). “Velferdsstaten under press”. I: Frønes,, Ivar og Kjølsrød, Lise (red.): Det norske  
Nicolaisen, Heidi & Trygstad, Sissel C. (2015): Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the  

Norwegian Labour Market, i Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict 
the Nordic Way. Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Palier, Bruno (2010): Continental Western Europe, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford 
Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (15 sider) 

Schröder, Martin (2013): Integrating Varieties of Capitalism and Welfare State Research: A Unified 
Typology of Capitalisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 1-30 og 58-62.  
 
Thelen, Kathleen (2014): Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity. 
Cambridge: Cambridge University Press. Side 1-70. 
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Samlet konklusjon 
 

Komiteen anbefaler ikke akkreditering av studieprogrammet «Master i 
samfunnsanalyse» ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
 
 
Komiteen vurderer at følgende krav i studietilsynsforskriften MÅ innfris for å oppnå 
akkreditering: 
Fakultetet må: 

 Ytterligere tydeliggjøre hvilken form og grad av analytisk kompetanse studieprogrammet gir. Et 
studieprogram med tittelen «Master i samfunnsanalyse skaper forventninger om at kandidatene 
kommer ut med en særskilt god analytisk kompetanse vis a vis andre masterprogram. Basert på 
det skisserte innholdet er det ikke opplagt at studieprogrammet slik nå skissert faktisk vil bidra til 
dette. Mer informasjon og eventuelt utvikling av ikke bare de fire emnene i metode men også 
kandidatenes anvendelse av metode utover den 30 studiepoengs masteroppgaven vil kunne 
bidra til dette. Det er for eksempel veldig uklart hvorvidt og hvordan studentene forventes bruke 
sin metodiske kompetanse inn i både de fire grunnemnene samt de ulike valgemnene.  

 Programmet per i dag er svært bredt anlagt og framstår mer som et tverrfaglig masterprogram i 
samfunnsvitenskap (breddeperspektiv) enn et spisset masterprogram rettet mot 
samfunnsanalyse. Forholdet mellom de fire grunnemnene (og hvorfor akkurat disse er valgt) og 
deres forhold igjen til valgemnene er høyst uklart. Hva slags kompetanse er det disse gir til 
sammen, og hvordan står dette i forhold til den analytiske kompetansen som i utgangspunktet 
bør stå i forsetet i et program med dette som tittel.  

 Fakultetet bør derfor se på innhold og helhet på nytt for å tydeliggjøre/ i større grad spisse den 
analytiske kompetansen programmet skaper forventninger om at det gir. Komiteen har vært i 
dialog med NOKUT ang. dette og har fått opplyst at denne typen endringer ofte settes en 
treukers frist på for institusjonene å eventuelt endre slik at akkreditering er mulig. 

 
Komiteen har også følgende andre anbefalinger for videre utvikling av studieprogrammet: 

 Emnene i mastergraden består av mange 7,5 studiepoengskurs. Det er en fare for at bredden i 
kurs og perspektiver fører til overflatisk kunnskap på bekostning av dybdekunnskap. Det er 
behov for sterkere redegjørelse for hvorfor akkurat disse tematiske emnene og hvordan de 
utfyller hverandre, og ikke minst bidrar til særskilt kompetanse i samfunnsanalyse! Fag som 
økonomisk sosiologi, historie, organisasjonsteori, mediesosiologi, øk/adm fag, statsvitenskap er 
nokså forskjellige, og det er uvisst om studentene på egenhånd klarer knytte trådene. Klarer de 
ikke dette er det fare for at studieprogrammet framstår som fragmentert snarere enn helhetlig.  

 Kursene forprosjekt og forskningsdesign og dataanalyse kan med fordel knyttes enda sterkere 
opp mot masteroppgaven enn per i dag. Det er mulig det er tiltenkt slik, men det er ikke sagt 
eksplisitt 

 Fagstaben i studieprogrammet framstår solid med relevante nettverk og utvekslingsavtaler 
nasjonalt og internasjonalt. Det er også gjort samarbeidsavtaler med lokale og regionale aktører.  

 Det framgår imidlertid ikke tydelig hvordan disse kontaktene/ nettverkene/ utvekslingsavtalene 
og ikke minst samarbeidene med regionale aktører og bedrifter/ arbeidsliv tenkes brukt inn i 
studieprogrammet. Er det for eksempel aktuelt med praksisopphold med utredningsarbeid i løpet 
av masterprogrammet, vil bedrifter/aktører kunne komme med bestilling for tema for 
masteroppgaver, m.m. Dette er elementer som med fordel kan utvikles i det videre. 
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 Komiteen anbefaler at det blir etablert utdanningsfaglige kurs for de ansatte som kan bidra til å 
øke den utdanningsfaglige kompetansen til staben. Mange i staben har undervist i mange år, men 
mangler formelt sett pedagogisk kompetanse. 

Krav til studietilbudet   

Studietilsynsforskriften § 2-1 
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt. 

Vurdering:  JA 

Konklusjon: Studieprogrammet er i tråd med studietilsynsforskriften § 2-1 og oppfyller 
dermed lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter 

(2)    Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og 
progresjon, samt muligheter for studentutveksling. 

Vurdering:        JA 

Konklusjon: Informasjon om studieprogrammet er korrekt, viser studiets innhold, 
oppbygging og progresjon, samt muligheter for studentutveksling.  

 

Studietilsynsforskriften § 2-2 
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn. 

Vurdering:     NEI 

Konklusjon:  Læringsutbyttet for studietilbudet er beskrevet i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, men navnet på studietilbudet reflekterer ikke 
dets innhold/ er dekkende 

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv. 

Vurdering:    NEI  

Konklusjon: Begrepet samfunnsanalyse krever en redegjørelse for hvilken form for 
analytisk kompetanse kandidatene vil besitte og hvordan denne igjen er koblet opp til 
arbeidsliv – direkte eller indirekte. Det bør også gjøres en refleksjon rundt hvorvidt en 30 
studiepoengsoppgave er et solid utgangspunkt for ph.d.  
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for 
heltidsstudier. (Ved HSN er det vedtatt 1600 timer per år.) 

Vurdering:    JA 

Konklusjon: Studiet er samlingsbasert med de fordeler og ulemper dette medfører. 
Innlevering av prosjektoppgaver underveis er et pluss med tanke på å få opp 
egeninnsatsen og læringsutbyttet for studentene. 

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet.  

Vurdering:  NEI 

Konklusjon: Studieprogrammet favner svært bredt og tverrfaglig, mens tittelen tilsier 
spissing i form av analytisk kompetanse. Uklart hva relasjonen/ sammenhengen mellom de 
ulike kursene er. Mange små kurs på 7.5 studiepoeng, som faglig er nokså ulike hverandre  

 

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i 
læringsprosessen. 

Vurdering:   Ja 

Konklusjon: Det er lagt opp til flere ulike både undervisnings, lærings og vurderingsformer 
gjennom studieprogrammet. Dette framstår som godt gjennomtenkt 

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid.  

Vurdering:   Ja 

Konklusjon: Beskrivelsen av fagstabens forskningskompetanse knyttet til de ulike emnene 
er godt utviklet. Det som er mindre tydelig er imidlertid hvordan og om det for eksempel er 
noen form for koblinger mellom forskningskompetanse og arbeidslivskontakter og hvordan 
dette i såfall knyttes til enten masteroppgaven eller emnene i studieprogrammet for øvrig. 

 

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart.  

Vurdering:  Ja 

Konklusjon: Studieprogrammet har mange nettverk og avtaler om utveksling som virker 
relevante, men kunne med fordel vært enda mer eksplisitte på hva slags kompetanse de 
ulike nettverkene ville kunne bidra med i forhold til studieprogrammet. Altialt likevel solid. 
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

Vurdering:  JA 

Konklusjon: Det er avtaler om utveksling, og de framstår i utgangspunktet som relevante. 
Det er imidlertid uklart hvordan emner i utlandet evt tenkes koblet til tema for 
masteroppgaven 

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted. 

Vurdering:  Ikke relevant 

Konklusjon: Ikke vurdert 

 

Krav til fagmiljø 

A. Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning. Skriv vurdering og konklusjon for hvert punkt. 
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§ 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier(1) Mastergradsstudiet skal være definert og 
avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 

Vurdering: Nei 

Konklusjon: Masterstudiet som foreslås er meget bredt og samsvarer ikke helt til forventingene til 
selve tittelen «Master i samfunnsanalyse» Se kommentarer foran! 

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte 
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet 
består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 

Vurdering. Ja 

Konklusjon: : Det er kompetente fagpersoner med høy og relevant kompetanse 

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid 
med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik 
at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 

Vurdering:  Godt utviklet 

Konklusjon: Internasjonalisering av fagstab er god, og publikasjonstallene for den enkelte ansatte 
er relativt høye.  

 
 

 

 

 

 

B. Krav i studietilsynsforskriften. Skriv vurdering og konklusjon for hvert punkt. 

§ 2-3 Krav til fagmiljø 

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og 
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de 
fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Vurdering:  Ja 
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Konklusjon: Kravet til fagmiljøet størrelse, sammensetning og stabilitet ser ut til å være oppfylt, 
men er selvfølgelig sårbart særlig knyttet til de mer fagspesifikke kursene. 

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.  

Vurdering: Tilfredsstillende 

Konklusjon: Den utdanningsfaglige kompetansen til fagmiljøet godkjennes til tross for at få ansatte 
faktisk har gjennomført et kurs i universitetspedagogikk. Undervisningserfaringen til de involverte 
er imidlertid relativt omfattende. Komiteen anbefaler at det blir etablert utdanningsfaglige kurs 
som kan bidra til å øke kompetansen på dette området.  

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -
utvikling av studiet. 

Vurdering: Tilfredsstillende 

Konklusjon: Studieprogrammet har en tydelig oppnevnt programkoordinator, samt et programråd. 

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling 
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene 
av studietilbudet.  

Vurdering: Tilfredsstillende 

Konklusjon: Dette oppfyller de til det fulle. Alle emneansvarlige er heltidsansatt ved USN og 
innehar førstekompetanse eller høyere. 

I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent 
ansatte med førstestillingskompetanse.  

Vurdering: studiet er på masternivå – se kommentar under! 

Konklusjon: studiet er på masternivå – se kommentar under! 

 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 
dosentkompetanse.   

Vurdering: Tilfredsstillende 

Konklusjon: Dette oppfyller de til det fulle. Alle med emneansvar på programmet har 
førstekompetanse (førsteamanuensis) eller mer (professor). 
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang 
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.  

Vurdering: Tilfredsstillende 

Konklusjon: De faglig ansatte som er knyttet til studieprogrammet er aktive forskere innenfor sine 
tematiske felt hvilket danner et solid grunnlag for forskningsbasert undervisning. Publisering 
sammen med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt er godt utviklet.  

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og 
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 

Vurdering:  Tilfredsstillende 

Konklusjon: Fagmiljøet som helhet framstår som aktive så vel nasjonalt som internasjonalt, noe 
som bidrar til å styrke studieprogrammet. Ytterligere konkretisering særlig av samarbeidet rettet 
mot arbeidsliv etterspørres dog.  

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og 
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant 
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

Vurdering:  Ikke aktuelt 

Konklusjon: Det er ikke lagt opp til noen form for praksisperiode i løpet av studieprogrammet. 
Dette kunne tenkes ha vært noe som kunne økt arbeidslivsrelevansen. 
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Søknad om akkreditering og etablering av studietilbud f.o.m. 61 
studiepoeng 

 
 
 
 

Studiets navn: Master i samfunnsanalyse 
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Generelt om studiet 
Type studium (kryss av) 

Bachelorgradsstudium 

Høyskolekandidatstudium 

Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke 
fører til en grad 

Videreutdanning 

X Mastergradsstudium 

 
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

X campus-/stedbasert studium 

samlingsbasert studium 

desentralisert studium ved annet studiested, oppgi 
studiested: 

nettstudium 

nettstudium med samlinger 

 
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

X heltidsstudium 

deltidsstudium 

  

  



 

3 
 

11. Overordnet om studietilbudet 

Innledning 

USN Handelshøyskolen søker med dette om godkjenning av Master i samfunnsanalyse. Master i 
samfunnsanalyse er en videreutvikling av Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap, som ble 
akkreditert av NOKUT i 2007. 

USN Handelshøyskolen 

USN Handelshøyskolen kjennetegnes av tradisjonelle handelshøyskolefag, samfunnsvitenskapelige 
disipliner, IT, juss og tverrfaglige studiemuligheter. I strategiplanen til USN Handelshøyskolen 2017-
2021 står det formulert at «USN Handelshøyskolen skal være internasjonalt akkreditert og 
kjennetegnes av tverrfaglighet, regional forankring og entreprenøriell virksomhet. Kandidater fra 
USN Handelshøyskolen skal bidra til verdiskaping, velferdstjenester, omstilling og en bærekraftig 
samfunnsutvikling». USN Handelshøyskolen skal blant annet kjennetegnes ved nære koblinger til 
arbeidslivet. Studietilbudene skal gi mulighet for praksis, studentbedrift og/eller utenlandsopphold. 
Studentenes valgmuligheter sikrer en tverrfaglig forståelseshorisont for å møte samfunnets 
framtidsbehov.»  

Gjennom foreliggende videreutvikling er Master i samfunnsanalyse et direkte svar på denne 
strategien. Den nye masteren er i større grad tilpasset behovene for avansert analysekompetanse i 
arbeidslivet. Det gjelder både i privat sektor, innen  velferdsstatens institusjoner og blant instituttets 
og fakultetets samarbeidspartnere i regionen. Med sin tverrfaglige samfunnsvitenskapelige 
sammensetning og tydelige arbeidslivsprofil er Master i samfunnsanalyse godt forankret i USNs 
porteføljestrategi og USN Handelshøyskolens visjon og strategiplan for øvrig. 

Organisatorisk plassering av studietilbudet 

Master i samfunnsanalyse tilhører Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, USN 
Handelshøyskolen, campus Vestfold. USN Handelshøyskolen har i dag 5000 studenter, 230 ansatte og 
er lokalisert på fem campus: Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold. Institutt for økonomi, 
historie og samfunnsvitenskap har følgende nøkkeltall: 1102 studenter totalt, 200 etter- og 
videreutdanningsstudenter, 15 professor, en dosent, 21 førsteamanuensiser, fire førstelektor, 12 
universitetslelektor, åtte II’er stillinger, en stipendiat, en postdoc, tre studieveiledere og to EVU-
konsulenter. Disse sørger sammen for at instituttets årsstudier, bachelor- og masterprogram har 
tilstrekkelig faglige og administrative ressurser.  

Studiets faglige profil 

Hovedprofilen i Master i samfunnsanalyse handler om  hvordan økonomisk virksomhet samvirker 
med sosiale systemer som organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet. Studiet gir 
en anvendbar kunnskap om økonomisk liv, om styringen av økonomisk liv og om det økonomisk livs 
rammebetingelser. Masterstudiet og vil gi studentene solid teoretisk kunnskap om hvordan offentlig 
og privat sektor er formet av politiske, ideologiske, sosiale og historiske forhold. Studentene skal 
oppøvdes til å identifisere arbeidslivsrelaterte problemer, og til å sette problemene inn i en større 
samfunnssammenheng. Utvikling av faglig innsikt og analytiske ferdigheter vil sette studentene i 
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stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og gjøre studentene  
kvalifisert til å forholde seg til juridiske, miljømessige og etiske rammer.  

Studentene vil dermed få omfattende utrednings- og analysekompetanse som kan anvendes på 
sammenhenger mellom offentlige myndigheter, næringslivet og det øvrige samfunnet. De vil lære å 
planlegge og gjennomføre egne prosjekter, formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle 
synspunkter og erfaringer. Etter fullført studium er kandidatene godt kvalifisert til å arbeide som 
fagpersoner, analytikere, konsulenter, saksbehandlere, rådgivere eller utredere i privat-, offentlig- og 
frivillig sektor. 

 

22. Forutsetninger for akkreditering 
Studietilsynsforskriften § 2-1 

1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal 
være oppfylt. 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk status som universitet 04.05.2018. Frem til dette het 
institusjonen Høgskolen i Sørøst-Norge, og var et resultatet av fusjon mellom tidligere Høgskolen i 
Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). HBV var et resultat av fusjonen mellom 
Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2014. USN er akkreditert etter Lov om universiteter 
og høgskoler. 
 
Søknaden om akkreditering av Master i samfunnsanalyse er utformet i tråd med nasjonale krav til 
akkreditering av studietilbud i Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(Studietilsynsforskriften) og Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. I 
tillegg er søknaden utformet i tråd med lokale krav, som Forskrift om studier og eksamen ved USN og 
Forskrift om opptak ved USN. Utdyping av hvordan kravene oppfylles fremkommer i de videre 
punktene i søknaden. 
 
Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 120 studiepoengs omfang, inkludert 
selvstendig arbeid i henhold til § 6 i forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter 
og høyskoler § 3-2 første ledd og § 3-7 annet ledd.  
 
For å overholde Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning har USN et godt 
implementert kvalitetssystem for kvalitetssikring av alle studieprogram og emner, som fakultetet har 
ansvar for. Studiet har en programkoordinator oppnevnt av dekan som har fag- og koordinerings-
ansvar for studietilbudet. I tillegg er det opprettet et programutvalg satt sammen av fagpersoner og 
studenter som har en funksjonsperiode på 2-4 år. Se kapittel 4 og tabell 4.3. 
 

2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, 
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.  

Master i samfunnsanalyse er forankret i Forskrift om krav til mastergrad § 3. Studiet er et toårig 
mastergradsprogram med et omfang på 120 studiepoeng. Masterprogrammet er beskrevet i 
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studieplanen med studiets innhold og organisering. Ved godkjenning vil informasjon om 
studietilbudet basert på studieplanen publiseres på USNs nettsider, i henhold til USNs 
studietilbudsstrategi og mal. Studiet vil revideres årlig i henhold til USNs retningslinjer for revisjon av 
studie- og emneplaner.  

OOpptak 

Master i samfunnsanalyse har 25 finansierte studieplasser. Studieplassene er i sin helhet overført fra 
Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap, som fra opptaket 2018 ikke tok opp nye studenter på grunn 
av omlegging av studietilbudet til vedlagte Master i samfunnsanalyse. Master i samfunnsanalyse vil 
derfor ta opp sitt første kull med studenter i august 2019. 

Opptakskriteriene  

• Fullført samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller tilsvarende. 
• For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende, kreves fordypning i 

samfunnsvitenskapelige emner av minst 80 studiepoengs omfang.  
• Det kreves minst 7½ studiepoeng emner som gir innføring i samfunnsvitenskapelige metoder 

der det inngår bruk av kvantitative data og statistiske analyseteknikker. 
• Det kreves Examen philosophicum (ex.phil.) eller tilsvarende.  

 
For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Søkere som har utenlandsk 
utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelsk-
kunnskaper. Ut over overstående, og vurdering av opptakspoeng, er den ingen rangeringsregler for 
opptaket. Hvis to eller flere søkere med samme poengsum havner på hver sin side av grensen for 
besluttet antall tilbud som skal gis, vil alle få tilbud om opptak. Basert på erfaring vil det alltid være et 
visst frafall i løpet av første semester. Opptaket følger universitetets ordinære opptakssyklus- og 
prosedyre. Ved tvil knyttet til realkompetansevurderinger konsulteter opptaksseksjonen 
programkoordinatoren for studiet.  

Planlagt studiestart høsten 2019, opptaket fastsettes av USNs styre og semesteret starter ordinært i 
august. Studiet følger den akademiske kalenderen for USN. 

 

3. Krav til studietilbudet 
Studietilsynsforskriften § 2-2 

1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende 
navn. 

I studieplanen er læringsutbyttene gjengitt i tabell 3.1 under formulert for områdene  kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse. 
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Tabell 3.1 Læringsutbyttene for Master i samfunnsanalyse 

Kunnskap 
Etter fullført studium har kandidaten 
K1 omfattende kunnskap om ulike typer sosiale prosesser på uformelt- og 

mellommenneskelig plan, organisasjonsplan, styringsplanet og internasjonalt plan 

K2 spesialisert innsikt i hvordan økonomisk virksomhet samvirker med sosiale systemer 
som organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet 

K3 avansert kunnskap om styringen av økonomisk liv, om det økonomiske livs 
rammebetingelser og om konsekvenser av ulike typer økonomisk organisering. 

K4 avansert kunnskap om betydningen av institusjoner og strukturer som nasjonalstaten, 
nasjonal lovgivning og interesseorganisasjoner for økonomisk virksomhet 

K5 inngående kjennskap til hvordan utviklingen av globalisering og 
informasjonsteknologiske innovasjoner skaper nye betingelser og utfordringer 

K6 avansert kunnskap om samfunnsvitenskapelig teorier og metoder  

Ferdigheter 
Etter fullført studium kan kandidaten 
F1 bruke og forholde seg kritisk og refleksivt til eksisterende teorier, metoder og 

fortolkninger innenfor det samfunnsvitenskapelige fagområdet og arbeide selvstendig 
med praktisk og teoretisk problemløsning 

F2 analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 
strukturere og formulere faglige resonnementer  

F3 analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige 
perspektiver , og være bevisst disse vitenskapenes egenart og plass i samfunnet 

F4 anvende oppnådd kunnskap på nye samfunnsområder  

F5 gjennomføre – under veiledning – et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt, og gjøre dette arbeidet i tråd med gjeldende forskningsetiske 
normer  i samfunnsvitenskap 

F6 bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

Generell kompetanse 
Etter fullført studium kan kandidaten 
G1 analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger ut fra et 

samfunnsvitenskapelig perspektiv 

G2 anvende kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom studiet for å gjennomføre 
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter på nye områder 

G3 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 
fagområdet, både med spesialister og til allmennheten 

G4 sette enkeltfenomener inn i en større samfunnsmessig sammenheng og formulere seg 
presist om kompliserte sammenhenger 

G5 formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer  

G6 bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor fagfeltet 
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BBegrunnelse for valg av læringsutbytter 

De fire obligatoriske kjerneemnene i masterprogrammet tar opp ulike typer sosiale prosesser på 
ulike nivåer: Prosesser på uformelt og mellommenneskelig nivå, prosesser knyttet til organisasjon og 
styring, samt prosesser på internasjonalt nivå. Det blir lagt vekt på hvordan prosesser på ulike nivåer 
er forbundet med hverandre. Nasjonal regulering blir for eksempel påvirket av globale prosesser, 
ikke minst fordi statlige organer ofte er aktive i å etablere overnasjonale standarder og regler. 
Organisering og ledelse i arbeidslivet, og de formene for motstand dette kan utløse vil være preget 
både av globale trender innen management, av nasjonale tradisjoner og overenskomster, og av 
statlige tiltak for regulering. Formelle overenskomster og reguleringer bidrar til å forme sosiale 
nettverk, ikke minst på overnasjonalt nivå. Det skaper også rammer for tillitsforhold som utvikles 
over tid i økonomi og arbeidsliv. Samtidig danner tillit og nettverk ofte avgjørende supplementer til 
formelle ordninger, ikke minst fordi forsøk på rasjonell planlegging og overordnet regulering kommer 
til kort i praktiske situasjoner. Uformelle nettverk og tillitsrelasjoner kan dessuten bidra til at sosiale 
prosesser utvikler seg i andre retninger enn det rasjonelle organisasjonsplaner og overordnede 
reguleringer sikter mot.  

Læringsutbyttene på programnivå ivaretar emnenes helhet og sammenheng, bredde og dybde. På 
den måten er dette masterprogrammet, i motsetning til samfunnsvitenskapelige disiplinmastere som 
for eksempel master i sosiologi eller statsvitenskap, avgrenset gjennom sin tematiske profil.  
Gjennom studiets kjerneemner får kandidatene kunnskaper om hvordan samfunnet er organisert, 
med et særlig fokus på økonomiske markeder og aktører, og på sammenhenger mellom økonomi og 
andre samfunnsforhold.  

Samtididig som masteren har en tematisk avgrensing er det vesentlig å understreke at allmenne 
samfunnsvitenskapelige perspektiver er utgangspunktet for kjerneemnene. I tillegg blir det lagt vekt 
på allmenne analytiske ferdigheter. Med utgangspunkt i sosiologiske, historiske og andre 
samfunnsvitenskapelige perspektiver betraktes økonomisk virksomhet ut fra et perspektiv der 
markeder og økonomiske aktører sees som sosiale aktører preget av mekanismer og føringer 
tilsvarende det man finner på andre sosiale felt. Studiet gir studentene kunnskaper om, og praktisk 
erfaring med, samfunnsvitenskapelige metoder og hvordan disse kan benyttes for datainnsamling og 
analyse. Dette innebærer at ferdighetene og kompetansen man opparbeider gjennom Master i 
samfunnsanalyse kan overføreres til studier av andre sosiale felt enn det økonomiske.  

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal kandidatene vise at de både har tilstrekkelige 
kunnskaper om samfunnsanalyse til å utforme en egnet problemstilling og at de kan benytte ulike 
teoretiske perspektiver og samfunnsvitenskapelige metoder. 

Studiets navn 

Navnet Master i samfunnsanalyse (Master in Social Analysis) reflekterer læringsutbyttene på 
programnivå og den kompetansen ferdige masterkandidater har fått etter at de har fullført studiet. 
Navnet viser til et studium der det legges vekt på at samfunnsvitenskapelige perspektiver brukes for 
å studere spesifikke mønstre, sammenhenger og prosesser som er vikige for å forstå og forklare 
forhold i det økonomiske livet og i samfunnslivet generelt. Begrepet samfunnsanalyse signaliserer en 
ambisjon om at masterkandidatene, i tillegg til å tilegne seg sentrale samfunnsvitenskapelig 
perspektiver og metoder, etter endt studium besitter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 
som gjør kandidatene i stand til å gjøre omfattende og dyptgående samfunnsanalyser. Studiets navn 
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anses derfor å være dekkende for studietsfaglige profil. Det er ingen mastertilbud ved andre 
utdanningsinstitusjoner i landet som har dette navnet. 

 

22) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier 
og/eller arbeidsliv. 

Hovedprofilen i Master i samfunnsanalyse handler om hvordan økonomisk virksomhet samvirker 
med sosiale systemer som organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet. Studiet gir 
en anvendbar kunnskap om økonomisk liv, om styringen av økonomisk liv og om det økonomisk livs 
rammebetingelser.  

Relevans for yrkeslivet 

Masterstudiet gir studentene en bred bakgrunn til å arbeide som fagpersoner, analytikere, 
konsulenter, saksbehandlere, rådgivere eller utredere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. 
Studentene skal kunne anvende kunnskapen de tilegner seg på praktiske problemstillinger de vil 
møte i arbeidslivet, og de skal  ha et solid grunnlag for å kunne oppdatere denne kunnskapen 
gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Faglig innsikt og analytiske ferdigheter er svært viktig for at 
studentene skal være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og for 
at de skal bli kvalifisert til å handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer. Studentene vil 
lære å planlegge og gjennomføre egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og 
kunne utveksle synspunkter og erfaringer. Målet er at dette vil bidra til utvikling av god praksis. 

Master i samfunnsanalyse er dermed et samfunnsvitenskapelig studium rettet mot yrkeslivets 
kompetansebehov. Studiet skal fremme studentenes evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte 
problemer, og til å sette problemene inn i en større samfunnssammenheng. Gjennom å beherske et 
mangfold av metoder og perspektiver skal studentene kunne analysere årsaker, konsekvenser og 
løsningsmuligheter når det gjelder utfordringer oppdragsgivere står overfor. Studentene vil få solid 
innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, slik som globalisering, teknologisk utvikling og 
offentlig styring, og redskaper til å analysere konsekvenser av disse prosessene.  Det fokuseres på 
hvordan offentlig og privat sektor er formet av politiske, ideologiske, sosiale og historiske forhold.   
Studiet skal dermed gi studentene omfattende utrednings- og analysekompetanse som kan anvendes 
på sammenhenger mellom offentlige myndigheter, næringslivet og det øvrige samfunnet.  

Studiets relevans for videre studier 

Master i samfunnsanalyse egner seg svært godt som grunnlag til å gå videre på en 
samfunnsvitenskapelig phd-utdanning, både ved norske og utenlandske læresteder. 

Faglig oppdatering av studiet 

Fagmiljøet knyttet til Master i samfunnsanalyse er forskningsaktivt. Gjennom egen fou-aktivitet og 
nærhet til forskningsfronten innen de ulike emneområdene sikres dermed at studiets innhold til 
enhver tid er faglig oppdatert. Gjennom studiets studie- og emneevalueringer og programutvalg (se 
tabell 4.3) vil faglig innhold, profil og pensum være under kontinuerlig diskusjon og faglige 
vurderinger. 
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SStudiets rekrutteringsgrunnlag 

Det er en tendens i samfunnet at stadig flere bachelorkandidater søker seg videre til en relevant 
masterutdanning. I henhold til USNs og USN Handelshøyskolens strategier, ønsker fakultetet å styrke 
utdanningspyramiden innenfor universitetet og fakultetet.  Master i samfunnsanalyse er en faglig 
relevant masterutdanning for USN Handelshøyskolens egne bachelorstudenter. I tabell 3.2 under gis 
en oversikt over antall uteksaminerte bachelorkandidater fra fakultetets egne bachelorutdanninger. 

Bare i 2017 ble det til sammen uteksaminert 409 bachelorkandidater. Av dem søker enkelte 
økonomikandidater på Master i økonomi og ledelse enten ved USN Handelshøyskolen eller ved andre 
læresteder, og noen få går til Master i innovasjon og ledelse og Lektorutdanning i historie. De øvrige 
kandidatene har ikke hatt et relevant samfunnsvitenskapelig mastertilbud internt på fakultetet. Dette 
har vært etterspurt, særlig fra bachelorstudenter i sosiologi, statsvitenskap og økonomi og ledelse. 
Økonomistudenter har uttrykt et ønske om et bredere masterstudietilbud hvor hovedfokuset ikke er 
innen rene økonomifag.  

Tabell 3.2 Uteksamninerte bachelorkandidater ved USN Handelshøyskolen 
DBH - Fullførte vitnemålsgivende utdanninger   HIT/HBV HIT/HBV HSN 

Studieprogram Campus 2015 2016 2017 

Bachelor i internasjonal markedsføring  Bø 26 21 12 

Bachelor i innovasjon og entreprenørskap  Bø 17 4 12 

Bachelor i jus Ringerike 35 27 29 

Bachelor i jus og ledelse Ringerike 14 17 7 

Bachelor i IT og informasjonssystemer Ringerike 3 17 19 

Bachelor i IT og informasjonssystemer Vestfold 23 30 35 

Bachelor i markedsføring Ringerike 3 4 4 

Bachelor i historie Vestfold 10 12 7 

Bachelor i sosiologi Vestfold 24 30 34 

Bachelor i statsvitenskap Drammen 20 25 28 

Bachelor i visuell kommunikasjon Drammen 24 25 23 

Bachelor i økonomi og ledelse  Bø 56 67 36 

Bachelor i økonomi og ledelse Drammen 3 34 31 

Bachelor i økonomi og ledelse Kongsberg 44 79 53 

Bachelor i økonomi og ledelse Ringerike 36 53 35 

Bachelor i økonomi og ledelse Vestfold 31 31 55 

 

Erfaringen fra rekrutteringen til Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap er at det var mange eksterne 
søkerne uten tidligere tilknytning til USN som søkte opptak på studiet. Det er derfor erfaringsmessig 
grunn til å tro at Master i samfunnsanalyse, med tydelig profil, faglige sammensetning og markerte 
arbeidslivsrelevans, vil ha et stort nedslagsfelt hos potensielle mastersøkere fra hele landet. 
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33) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for 
heltidsstudier. (Ved USN er det vedtatt 1600 timer per år.) 

Læringsaktivitetene ved USN konsentreres i hovedsak om tretimers undervisningssamlinger, 
gruppeseminarer og kollokviegrupper. Valgemene vil tilbys som  samlingsbaserte moduler à to dager. 
I periodene mellom forelesningene, gruppeseminarene, kollokviegruppene og de samlingsbaserte 
modulene, forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med forberedelser og etterarbeid 
knyttet til læringsaktivitetene. Oppfølging og forberedelse til undervisningen understøttes av IKT-
baserte tilretteleggingsverktøy. Faglærere og studenter bruker Universitetet i Sørøst-Norges e-
læringsportal Canvas til blant annet muntlige og skriftlige presentasjoner, læringsressurser, 
selvstudier, informasjon og obligatoriske innleveringer. 

Det forventes at hver student har en arbeidsinnsats på minimum 1600 timer hvert studieår, jamfør 
USNs egen forskrift.  Forventet innsats beregnes ut fra at et studieår tilsvarer 10 måneders (40 uker) 
fulltidsarbeid, der en arbeidsuke tilsvarer 37,5 timer. Dette gir en totalinnsats per student på 25 
studietimer per studiepoeng. Ifølge normert arbeidsbelastning skal studentens egeninnsats, det vil si 
selvstendig tilegnelse av pensumlitteratur, for- og etterarbeid, være minimum 5,5 timer pr 
undervisningstime og annen læringsaktivitet.  

Tilrettelagte læringsaktiviteter som undervisning, seminargrupper, kollokviegrupper og andre 
læringsaktiviteter i regi av USN utgjør ca 273 timer pr studieår. Studenten forventes altså å arbeide 
med selvstudium og eksamensforberedelser i minimum 5,5 timer per tilrettelagt time. Det samme 
forholdstallet mellom egen innsats og arbeid med tilrettelagte læringsaktiviteter gjelder alle emner, 
med unntak av masteroppgaven. Valgemner som studentene tar ved andre utdanningsprogram ved 
USN, eller i utlandet, vil kunne avvike noe fra normert arbeidsbelastning.  

Forholdstallet mellom egen innsats og arbeid med tilrettelagte læringsaktiviteter vil være ulik i første 
og andre studieår. Masteroppgaven i fjerde semester krever at studenten bruker mer tid til 
selvstendig arbeid og administrasjon av egen studietid. Andre studieår krever derfor totalt sett mer 
egeninnsats fra studenten. Arbeidstiden forventes da å ligge opp mot maksimum, som er 1800 timer 
i året. Faglig veiledning til masteroppgaven gis i et omfang på 10 timer i direkte møte med studenten.  

Timefordeling på de enkelte emner kan eksempelvis legges opp som vist i tabell 3.2 under. Merk at 
kolonnene ikke kan summeres fordi summen avhenger av studentens valg av valgemner. Emner med 
semesteroppgaver som eksamensform har fått beregnet 0 timer til eksamensforberedelser. 

Arbeidsomfanget er tilpasset studiets profil og ulike studieretninger. Oversikten viser at det er gitt 
mye tid til selvstudier, arbeid i kollokvier, arbeid i grupper og arbeid med obligatoriske oppgaver. 
Begrunnelsen for et stort omfang av selvstudium er at lærestoffet i Master i samfunnsanalyse ikke er 
kunnskap som skal pugges og huskes, men kunnskap som skal forståes og anvendes. Det legges stor 
vekt på at studentene skal finne og tilegne seg kunnskap selv, slik at kunnskapen akkumuleres 
underveis i studiet, og at studentene kan holde seg oppdatert og videreutvikle seg faglig etter 
gjennomført studium. Poenget er at selvstudium og egenaktivitet gir rom for refleksjon over 
lærestoffets relevans for anvendelse i næringslivet og offentlig sektor. Selvstudier gir studenten 
mulighet til å forstå lærestoffet i nye sammenhenger, og prøve ut kunnskap og ferdigheter i 
forskjellige kontekster. Begrunnelse for å la studentene bruke mye tid på å arbeide med skriftlig 
oppgaver er at det styrker både deres kompetanse i akademisk skriving og kompetanse i refleksjon, 
argumentasjon og kunnskapshåndtering. 
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Tabell 3.3 Timer fordelt på emner, studiepoeng, læringsaktiviteter og eksamensarbeid 
Timer 

 Emner Studie-
poeng 

Under-
visning og 
veiledning 

Kollokvier Selvstudium Obligatorisk 
arbeid 

Eksamens-
forberedelser 

Eksamen Timer totalt 

Regulering og 
samfunnsstyring 

7,5 42 18 90 0 10 40 200 

Tillit og nettverk 7,5 42 18 70 20 10 40 200 

Økonomisk 
globalisering 

7,5 42 18 76 20 20 24 200 

Organisering, 
ledelse og 
motstand 

7,5 42 18 80 20 36 4 200 

Kvalitativ 
metode 

7,5 42 18 80 20 36 4 200 

Kvantitativ 
metode 

7,5 42 42 96 20 - 0 200 

Forsprosjekt 7,5 42 18 140 - - 0 200 

Forskningsdesign 
og datastrategier 

7,5 42 18 65 - 0 75 200 

Valgemne - 
Velferdsstaten 
og 
arbeidsmarkedet 

7,5 42 18 80 10 10 40 200 

Valgemne - 
Sosial ulikhet og 
polarisering 

7,5 42 18 90 10 36 4 200 

Valgemne – 
Profesjons-
utøvelse, 
profesjonell 
identitet og 
arbeid 

7,5 42 18 120 20 - 0 200 

Valgemne 7,5 42 42 106 10 - 0 200 

Masteroppgaven 30 10 30 750 - 9 1 800 

a) Følgende prinsipper for utregning er fulgt:  
o Jo lengre hjemmeeksamen, desto mindre tid på eksamensforberedelse Skoleeksamen – mest tid på slik 

forberedelse 
o Eksamen som består av gruppearbeid - mer tid er satt opp på kollokviearbeid 
o Muntlig obligatorisk krav har fått mindre tid enn skriftlig 

b) Over er det gitt eksempel på valgemner. Fordeling av timebruk vil avhenge av hvilket valgemne studentene 
velger.  

 
I tillegg til overstående beregninger av medgått tid, må studenten selv planlegge og administrere 
egen studiesituasjon (oppgaveinnleveringer, reisevirksomhet, informasjonsinnhenting og lignende). 
Beregning av arbeidsmengde bygger på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1864#KAPITTEL_6 

og https://www.usn.no/getfile.php/13422320/usn.no/filer/om_USN/Regelverk/Utfyllende_bestemmelser_USN.pdf  
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44) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet.  

Master i samfunnsanalyse er satt sammen av fire obligatoriske kjerneemner (a 7, 5 studiepoeng) som 
reflekterer studiets hovedprofil, fire metodeemner (a 7,5 studiepoeng), 30 studiepoeng valgemner 
(med mulighet for opphold ved utenlandsk studiested) og 30 studiepoeng masteroppgave. Se 
studieplan vedlegg 1. 

Målsettingen det første studieåret er å bygge allmenn analytisk kompetanse gjennom fire metode-
emner, samt å introdusere studentene til masterens tematiske profil gjennom fire obligatoriske 
kjerneemner. I andre studieår kan studentene spesialisere seg, både gjennom valgemnene som tilbys 
og masteroppgaven.  

Tabell 3.4 Studiemodell Master i samfunnsanalyse fra opptak 2019 
1. semester (høst)  2. semester (vår) 3. semester (høst) 4. semester (vår) 
Kvalitativ metode (7,5 sp) Kvantitativ metode (7,5 sp) Valgemner (til sammen 30sp) 

Mulighet for opphold ved 
utenlandsk studiested 

Masteroppgaven 
(30sp) Forskningsdesign (7,5 sp) Forprosjekt (7,5 sp) 

Tillit og nettverk (7,5 sp) Økonomisk globalisering (7,5 sp) 
Regulering og 
samfunnsstyring (7,5 sp) 

Organisering, ledelse og 
motstand (7,5 sp) 

 

1. studieår - obligatoriske emner 

I første semester gjennomføres to obligatoriske metodeemner og to kjerneemner. Metode-
kompetanse er nødvendig for å tilegne seg den forskningsbasert kunnskapen som inngår i studiet. 
Det er også uomgjengelig kunnskap for å gjennomføre egne undersøkelser og besvare empiriske 
problemstillnger i en masteroppgave. Det første metodeemnet er Kvalitativ metode.  Sentralt i dette 
emnet er prinsipper for tolkning og analyse av data som ofte er tekstbaserte. Videre tar studentene 
emnet Forskningsdesign, hvor det fokuseres både på prinsipielle og vitenskapsteoretiske aspekter 
ved forskning, og på praktiske sider ved gjennomføringen av undersøkelser.   
 
Det ene kjerneemnet første semester er Tillit og nettverk. I emnet diskuteres disse viktige begrepene 
i samfunnsvitenskapen. Tillit og nettverk er begreper som kan benyttes i samfunnsanalyser av vidt 
forskjellige fenomener. Begrepene knyttes her særlig til økonomiske forhold. Emnet tar blant annet 
opp det sosiale grunnlaget for økonomisk liv og hvordan aktører samhandler i markeder og 
organisasjoner. Det andre kjerneemnet dette semesteret er Regulering og samfunnsstyring. 
Gjennom regulering og samfunnsstyring har offentlige myndigheter en sentral rolle i økonomien.  
Emnet fokuserer på hvordan statlig regulering preger moderne markeder og markedsaktører, og 
hvordan  disse reguleringene påvirkes av overnasjonale føringer og standarder. Emnet handler altså 
om ulike måter økonomisk liv styres på, og om styringens ulike begrunnelser og rammebetingelser.  

I andre semester tas de to andre obligatoriske metodeemnene og to kjerneemner. Kvantitativ 
metode fokuserer på sentrale statistiske metoder for å analyse data. Dette er en viktig og nødvendig 
kompetanse for å kunne utføre samfunnsanalyser. Videre gjennomføres emnet Forprosjekt. Målet 
med emnet er å få studentene til å lage et realistisk opplegg for masteroppgaven basert på innsikter 
fra de øvrige metodeemnene. Kjerneemnet Økonomisk globalisering andre semester tar opp hvordan 
økonomisk virksomhet i enkeltland i økende grad er blitt integrert i globale sammenhenger. Det 
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diskuteres hvilke utfordringer og muligheter som oppstår når bedrifter og andre organisasjoner må 
forholde seg til overnasjonale prosesser. Det andre kjerneement Organisering, ledelse og motstand 
fokuserer på hvordan norske og nordiske praksiser utfordres av globale endringer, og hvordan 
organiserings- og ledelsesprinsipper skaper ulike former for motstand. Emnet tar opp organisering og 
ledelse i et bredt samfunnsvitenskapelig (ny-institusjonelt) perspektiv. Det legges vekt på hvordan 
organisasjoner preges både av spenninger i forhold til omgivelsene og av indre motsetninger.  

22. Studieår – valgemner og masteroppgaven 

I tredje semester skal studentene velge valgemner enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lokalt 
kan studentene velge mellom seks emner a 7.5 studiepoeng som alle er godt tilpasset master-
programmet og dets overordnete læringsutbytter. Etter nærmere avtale kan valgemner også tas fra 
andre masterprogram ved USN. Valgemnene skal gi studentene mulighet til å fordype seg i spesifikke 
temaer som kan følges opp i masteroppgaven.  

Det legges til rette for at studentene som ønsker opphold ved utenlandske universiteter skal kunne 
ta 30 valgfrie studiepoeng innen relevante emner. Utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter 
skal i vareta behovet for et kvalitetsmessig optimalt utenlandsopphold, både faglig og praktisk. 

I fjerde semester skal studentene skrive masteroppgave. Arbeidet med masteroppgaven skal gi 
studenten solide analytiske ferdigheter, basert på et selvstendig studium av en selvvalgt 
problemstilling. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid hvor studentene skal anvende 
teoretiske og metodiske kunnskaper for å belyse og analysere et forskningsspørsmål. Forut for 
arbeidet med selve masteroppgaven forutsettes at studentene i løpet av emnet Forprosjekt allerede 
har utarbeidet en realistisk og klar plan for gjennomføringen av oppgaven. De metodiske 
ferdighetene i programmet er tilpasset behovet for å kunne mestre dyptgående empiriske analyser. 
Et vidt spekter av temaer kan godkjennes som tema for oppgaven, men oppgaven bør fortrinnsvis 
være relatert til masterens tematiske profil. Arbeidet med masteroppgaven er basert på at 
studentene arbeider selvstendig med sitt prosjekt, i samråd med sin faglige veileder. Studentenes 
masterprosjekt bør relateres eller knyttes til fagpersonalets fou-prosjekter. 

Oversikt obligatoriske og valgfrie emner 

Obligatoriske emner: 

o Regulering og samfunnsstyring (7.5 stp) 
o Tillit og nettverk (7.5 stp) 
o Organisering, ledelse og motstand (7.5 stp)  
o Økonomisk globalisering (7.5 stp) 
o Forprosjekt (7.5 stp) 
o Forskningsdesign og datastrategier (7.5 stp) 
o Kvantitativ metode (7.5 stp) 
o Kvalitativ metode (7.5 stp) 
o Masteroppgave (30 stp) 

Valgemner: 

o Digitalisering og samfunn (7.5 stp) 
o Innovasjon i samfunnsperspektiv (7.5 stp) 
o Medier tillit og demokrati (7.5 stp) 
o Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid (7.5 stp) 
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o Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver (7.5 stp) 
o Sosial ulikhet og polarisering (7.5 stp) 
o Velferdsstaten og arbeidsmarkedet (7.5 stp) 

Tabell 3.5 Oversikt over sammenhengen mellom emner, læringsutbytter på programnivå, 
læringsaktiviteter, eksamens- og vurderingsformer. 

Emne Læringsutbytte  
på programnivå 

Læringsaktiviteter og obligatorikk Eksamens- og vurderingsformer 

Første og andre semester 

Organisering, ledelse 
og motstand 

K1, K4, K5, F2, F3, 
G1, G2, G3, G4, G5 

Forelesninger, seminar, 
gruppearbeid, obligatorisk 
individuell oppgave  

Skriftlig eksamen med tilsyn, 
varighet 4 timer 

Regulering og 
samfunnsstyring  

K1, K2, K3, K4, K5, 
F1, F2, F3, G1, G2, 
G3, G4 

Forelesninger og seminar Individuell skriftlig eksamen uten 
tilsyn, varighet en uke 

Økonomisk 
globalisering 

K1, K2, K5, F1, F2, 
F3, G1, G2, G3, G4 

Forelesninger, gruppeaktiviteter og 
obligatorisk skriving av 
refleksjonsnotater 

Individuell skriftlig eksamen uten 
tilsyn, varighet 24 timer 

Tillit og nettverk K1, F1, F2, F3, G1, 
G2, G3, G4 

Forelesninger, seminarer, 
obligatorisk muntlig presentasjon 
av pensumstoff 

Individuell skriftlig eksamen uten 
tilsyn, varighet en uke 

Kvalitativ metode K6, F5, F6, G1, G2,  Forelesninger, seminar, datalab. 
Obligatorisk oppgave der inntil 4 
studenter kan samarbeide. 

Individuell skriftlig eksamen med 
tilsyn, varighet 4 timer 

Kvantitativ metode K6, F5, F6, G1, G2,  Forelesninger, seminar, datalab. 
Obligatorisk oppgave der inntil 4 
studenter kan samarbeide. 

Skriftlig eksamen uten tilsyn som 
løses i grupper på inntil 4 
personer, varighet  

Forskningsdesign og 
datastrategi 

K6, F5, F6, G1, G2 Forelesninger, seminarer, datalab. 
Obligatorisk oppgave der inntil 4 
studenter kan samarbeide 

Skriftlig eksamen uten tilsyn. Det 
skal skrives en teknisk og 
teoretisk besvarelse som skal 
utarbeides i grupper på inntil fire 
personer. 

Forprosjekt K6, F1, F2, F4, F6, 
G3, G4, G5, G6 

Veiledningsseminarer og individuell 
veiledning 

Skriftlig eksamen uten tilsyn 
(hjemmeeksamen). 
Hjemmeeksamen består av en 
innlevert prosjektbeskrivelse 
(forprosjekt). Denne kan leveres 
individuelt eller i grupper på to 
studenter 

Tredje semester – valgemner eller studier ved utlenlandsk universitet 

Digitalisering og 
samfunn 

K1, K5, F1, F2, F3, 
G1, G2, G3, G4 

Forelesninger, seminar, 
gruppearbeid, obligatorisk 
individuell oppgave 

Skriftlig gruppeeksamen uten 
tilsyn, varighet 3 dager 

Innovasjon i 
samfunnsperspektiv 

K1, F1, F2, F3, G1, 
G2, G3, G4 

Forelesninger og seminar. 
Deltakelse i samlinger minimum 
80%. Emnet har ett arbeidskrav i 
form av en skriftlig innlevering som 
utføres og leveres i grupper mellom 
to samlinger 

Individuell eksamen uten tilsyn, 
varighet en uke 
 

Medier, tillit og 
demokrati 

K1, K5, F1, F2, F3, 
G1, G2, G3, G4 

Forelesninger og seminar. Det er 80 
% oppmøteplikt. Emnet har ett 
obligatorisk arbeidskrav i form av 
en individuell muntlig fremføring 
på en forelesning eller et 
fagseminarer 

Gruppebasert eksamen uten 
tilsyn (2-3 studenter), varighet 
hele semesteret 

Profesjonsutøvelse, 
profesjonell identitet 
og arbeid 

K1, K4, F1, F2, F3, 
G1, G2, G3, G4 

Forelesninger og seminarer. Ett 
individuelt obligatorisk skriftlig 
arbeidskrav 

Individuell skriftlig eksamen uten 
tilsyn, varighet hele semesteret. 
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Sosial ulikhet og 
polarisering 

K1, K2, K3, F1, F2, 
F3, G1, G2, G3, G4 

Forelesninger og seminarer. Ett 
obligatorisk arbeidskrav i form av 
en muntlig fremføring på en 
forelesning eller et fagseminarer 
(enten individuelt eller to studenter 
sammen) 

Skriftlig eksamen med tilsyn, 
varighet 4 timer.  

Velferdsstaten og 
arbeidsmarkedet 

K1, K2, K3, K4, F1, 
F2, F3, G1, G2, G3, 
G4 

Forelesninger og seminarer. En 
muntlig presentasjon av 
pensumstoff på gruppeseminar 
(enten individuelt eller to studenter 
sammen) er obligatorisk 

Individuell skriftlig eksamen uten 
tilsyn, varighet en uke 

Fjerde semester – masteroppgaven 

Masteroppgaven  K1, K6, F1, F2, F3, 
F4, F5, F6, G1, G2, 
G3, G4, G5, G6 

Masteroppgaven skal være et 
selvstendig faglig arbeid, og 
forutsetter selvstendig tilegnelse av 
faglitteratur, bearbeiding av 
datamateriale og presentasjon av 
resultater 

Muntlig høring etter innlevering 
av masteroppgaven 

IInfrastruktur 

Master i samfunnsanalyse har lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IT-
ressurser og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset studiet. Studiet er en del av 
universitetets totale tilbudsportefølje hvor infrastruktur ved alle studiesteder ved universitetet er i 
tråd med kravene i sektoren.  

Master i samfunnsanalyse vil være lokalisert ved Campus Vestfold, Horten. Videreutvikling av rom og 
teknologi for å støtte e-læring er et satsingsområde ved USN. På Campus Vestfold er det mange 
studentarbeidsplasser, lesesaler og grupperom. Undervisningsrommene har nettverkstilkoblede 
teknologiske installasjoner (styringsanlegg, prosjektører, kameraer, lyd og lysanlegg). Digitale 
klasserom er under planlegging. 

Bibliotektet ved Campus Vestfold har tilgang til databaser og gir søketips og veiledninger for 
referansehåndtering og annen informasjon til studenter. Biblioteket har kompetanse i bibliometri, 
publiseringskanaler og forskningsregistrering, og bistår studenter og ansatte i arbeidet med dette. 
Studenter og forskere får bistand til alt fra enkle til avanserte litteratursøk. Biblioteket tilbyr 
undervisning i databasesøk og kildehåndtering til alle studieprogram. I tillegg gir biblioteket en-til-en 
veiledning til studenter som trenger hjelp med søking, kildekritikk, siteringsteknikk eller har andre 
utfordringer i forbindelse med oppgaveskriving. Biblioteket tilbyr også åpne kurs i 
referansehåndteringsverktøyet EndNote, både i klasserom og på nett, databasesøk, referanseteknikk 
og presentasjonsprogramvare. Kursene besøkes av både studenter og ansatte. Rundt 5000 studenter 
fikk undervisning fra biblioteket i 2015, og det ble gitt rundt 450 veiledninger (nasjonalbibliotekets 
statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2015). Biblioteket holder samlingen oppdatert gjennom 
planmessig tilvekst og aktiv kassering og har som mål at samlingen skal reflektere behovet til 
bachelor- og masterstudenter, stipendiater og ansatte. Biblioteket tilbyr alt av pensum, og kjøper inn 
relevant støttelitteratur til alle studienivåer. Elektronisk samling er et prioritert satsingsområde. USN 
har tilgang til i overkant av 50 databaser med fulltekstinnhold, deriblant ScienceDirect, IEEE, Wiley, 
Sage, Taylor & Francis og SpringerLink. Via databaser og øvrige leverandører tilbyr biblioteket rundt 
180 000 elektroniske bøker og rundt 20 000 elektroniske tidsskrifter. Alle databaser er tilgjengelige 
for studenter og ansatte både på og utenfor campus. Den fysiske samlingen består av om lag 340 000 
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bind, med en årlig tilvekst på rundt 8 000. Biblioteket inngår i det nasjonale lånesamarbeidet og er 
nettoleverandør av fjernlån. 

Administrasjonen understøtter faglig virksomhet og strategiske ambisjoner. Prinsippet om 
desentraliserte fellestjenester er lagt til grunn for organisering av administrasjonen. Dette innebærer 
at administrative fagmiljøer er organisert i felles avdelinger, ledet av viserektorer og 
avdelingsdirektører. Fellestjenestene er organisert innenfor områdene studieadministrasjon, 
forskningsadministrasjon, personal, økonomi, infrastruktur og kommunikasjon. Samtidig har hver 
avdeling dedikerte ressurser knyttet til det enkelte fakultet. Desentraliserte fellestjenester skal sikre 
profesjonelle, robuste, effektive og gjennomgående teknisk-administrative støttefunksjoner for å 
støtte opp under den faglige virksomheten. Modellen ivaretar behovet for faglig oppdatering og at 
fellestjenestene samlet har nødvendig faglig bredde som imøtekommer fakultetenes behov og 
eksterne krav. Samtidig fungerer fellestjenestene som fakultetenes sekretariat. Førstelinjetjenester 
fra fellestjenester rettet mot ansatte og studenter er fysisk distribuert til de ulike campusene. 
Fellestjenestemodellen er balansert med nødvendige «fagnære» administrative funksjoner, spesielt 
innenfor studieadministrative områder, som er organisert til fakultetene. Ved hvert fakultet har 
dekanen delegert personalansvar for fakultetets administrative personale til en fakultetsdirektør. 
Fakultetsdirektøren leder administrasjonen på fakultetsnivå og koordinerer administrativ støtte til 
fakultetet fra fellestjenester. 

Universitetet har informasjonstjeneste for studenter på alle campus. Det er et tett samarbeid med 
Studentsamskipnaden som også har rådgivertjeneste og karriereveiledning. Universitetet har etablert 
eDU - enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet som støttetjeneste og fasilitator for utvikling av 
digitale undervisnings- og vurderingsformer spesielt, og veiledning i undervisningskompetanse 
generelt. eDU skal blant annet kombinere kompetanse innen pedagogikk, didaktikk, fagkunnskap og 
teknologi.  eDU bistår fakultetene i design av læringsomgivelser og læringsforløp og skal fremme 
læring og undervisning i teknologirike omgivelser. 

USN bruker Canvas som elektronisk læringsplattform, hvor alle digitale ressurser og emner er 
publisert. USN bruker WICEflow som digital eksamensplattform. 

Studentsamskipnaden driver utstrakt velferdstilbud overfor studentene. Campus Vestfold har to 
kantiner og storkiosk, bokhandel, utleie av studentboliger, sosialfaglig rådgivningstjeneste og svært 
mange ulike fritidstilbud.  

 

55) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet 
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i 
læringsprosessen. 

Læringsaktiviteter  

Læringsaktivitetene i høyere utdanning har et tosidig formål. På den ene siden skal aktivitetene 
besørge tilegnelse av faget. På den andre siden skal aktivitetene bygge studentenes evne til 
selvstendig arbeid, refleksjon og formidling. De sentrale læringsaktiviteter i emnet er: 

1. Selvstudium. Selvstudium er hjørnesteinen i de fleste høyere studier. Det besørger at 
studentene gjennom å utvikle sine evner til selvstendig kunnskapstilegnelse selv skolerer seg 
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i faget. Det forventes at studentene jobber med pensumlesing gjennom hele kurset, 
fortrinnsvis i henhold til progresjonen i forelesningsplanen. 

2. Forelesninger. Faglærers forelesninger er veiledninger i pensumstoffet, og skal fungere som 
støtte til studentenes selvstendige pensumlesing. Forelesningene skal bidra til faglig oversikt 
og bedret forståelse av stoff tilegnet gjennom selvstudium. 

3. Kollokviegrupper. Kollokvier er egenorganiserte studentgrupper der deltakerne trener opp 
sin formidlingsevne, og bedrer sin faglige forståelse gjennom å fungere som lærere og 
diskusjonspartnere for hverandre. Kollokvier er særlig godt egnet til formidlingstrening, og er 
derfor sterkt anbefalt i eksamensforberedelsene. 

4. Gruppeseminarer. Seminarene tjener samme formål som kollokviegruppene, men 
organiseres av faglærer. Faglærer vil som hovedregel forberede oppgaver som studentene 
besvarer gjennom samtaler seg imellom. Under gruppeseminarer vil faglærer, som et 
supplement til studentenes egeninnsats, være tilgjengelig for spørsmål fra studentene. 

VVurderingsformer 

Studentene vil gjennom studiet møte ulike eksamens- og vurderingsordninger som til sammen gir et 
bredt grunnlag for vurdering av forventet læringsutbytte. Vurderingsformer og eksamener vil variere 
mellom emnene. Det henvises til de enkelte emneplanene for detaljerte beskrivelser. 

Obligatoriske arbeidskrav underveis i et emne skal bidra til å gi studenten jevn faglig progresjon 
gjennom semesteret og gi grunnlag for refleksjon, dialog og diskusjon rundt problemstillinger i 
aktuelt fagområde. I arbeidskravene inngår enten skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, 
forberedte diskusjoner eller obligatorisk frammøte. Arbeidskravene skal enten gjøres individuelt eller 
i gruppe. På denne måten bidrar arbeidskravene til å bygge opp under evne til selvstendig arbeid, 
evne til å samarbeide med andre og trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon innenfor alle 
studiets fagområder. Gjennom hele studiet er det viktig at studenten utvikler evnen til å reflektere 
over egen praksis og til å ta imot veiledning for å kunne justere egen praksis om nødvendig. 

I Master i samfunnsanalyse benyttes godkjent/ikke godkjent i obligatoriske arbeidskrav. 
Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. Vurderingen av 
arbeidskravene kan ikke påklages.  

Følgende eksamensformer vil benyttes i studiet: 
 Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk 

kunnskap, samt evne til å arbeide under press. 
 Hjemmeeksamen (individuell eller i gruppe). Denne eksamensformen måler analytiske 

ferdigheter, faglig og teoretisk kunnskap, skriftlig formidlingsevne samt evne til å samarbeide 
dersom man løser oppgaven i gruppe. 

 Hjemmeeksamen, veiledet oppgave, individuell eller i gruppe. Denne eksamensformen måler 
evne til å bruke kunnskaper på nye områder, analytiske ferdigheter, evne til å tenke 
selvstendig og kritisk, skriftlig formidlingsevne, faglig og teoretisk kunnskap, evne til å tilegne 
seg ny kunnskap, metodiske ferdigheter, evne til å administrere og koordinere oppgaver, og 
evne til å samarbeide. 

 Muntlig eksamen. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk kunnskap, muntlig 
formidlingsevne, evne til å administrere og koordinere oppgaver og evne til å samarbeide. 
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Underveisvurdering 

Studiet inneholder ulike former for underveisvurdering. Vurdering av studentens muntlige, skriftlige 
og grafiske presentasjoner er knyttet til obligatoriske innleveringer, seminaraktivitet, samt skriftlige 
og muntlige framlegg. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 

Sluttvurdering 

Som sluttvurdering i emnene gjennomføres enten eksamen, innleveringsoppgave, prosjektoppgave 
eller muntlig eksamen. Forskrift om studier og eksamener ved USN angir rammene. Det gis graderte 
karakterer (A-F) i avsluttende eksamen.  

Skriftlig eksamen  

Skriftlig eksamen kan for eksempel gjennomføres i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og som 
masteroppgave. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 

Muntlig eksamen  

Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, for eksempel som muntlige fremlegg eller samtaler, med 
utgangspunkt i obligatoriske arbeider underveis i emnene. Den kan også gjennomføres som 
eksaminasjon eller framføring. Se aktuelle emneplaner for detaljer.  

Forutsetninger for å ta eksamen 

Emneplanene viser hvilke obligatoriske oppgaver som må være godkjent før studenten kan gå opp til 
eksamen. Det henvises til Forskrift om studier og eksamener ved USN for bestemmelser angående 
flere eksamensforsøk.  

I tabell 3.5 over gis en oversikt over sammenhengen mellom emner, læringsutbytter på programnivå, 
læringsaktiviteter, eksamens- og vurderingsformer. 

 

66) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.  

De vitenskapelige ansatte knyttet til masterprogrammet er alle aktive innen forskning- og utvikling-
sarbeid. Deres CV-er og publikasjonslister viser at de deltar i forskningsdebatter og på forskerkonfer-
anser. Faglærernes kompetanse gir grunnlag for forskningsbasert og faglig oppdatert undervisning 
hvor aktuelle faglige debatter trekkes inn. Forskningstid tildelt av USN legger til rette for at 
faglærerne kan arbeide videre med egen forskning. Fakultetet forutsetter at nye forskningsprosjekter 
som utvikles av fagmiljøet bidrar til tette koblinger mellom forskningen og masterprogrammet. 

Anvendt kunnskap er vesentlig for masterens egenart. Fagmiljøets evne til å overføre og  andvende 
teori og forskningsresultater er spesielt viktig. Derfor er fagpersonalets praktiske erfaringer fra 
oppdragsforskning en styrke. Gjennom lang praktisk pedagogisk erfaring har faglærerne dessuten 
kapasitet til å bruke studentenes erfaringer i undervisningen ved eksempler på aktuelle fenomener 
som belyser de teoretiske perspektivene. På denne måten økes omfanget av praktiske erfaringer som 
drøftes i forhold til hverandre og relatert til teori og forskning. 
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Det legges opp til at masterstudenter involveres i fagpersonalets FoU-prosjekter og gjennom dette 
får kjennskap til forskningsmiljøer. Fordi masteroppgaven er en læreprosess er faglærernes 
forskningsnettverk vesentlige for studentene. Tilgangen til forskningsarenaer og oppdragsgivere vil 
styrkes gjennom avtaler om samarbeid som USN har inngått med organisasjoner i regionen. Gjennom 
avtalene er det mulig å føre en kontinuerlig dialog mellom oppdragsgivere og USN om ulike typer 
FoU prosjekter, slik at både universitetet og avtalepartnerne kan formidle forskningsresultater og 
erfaringer. I tabell 3.6 under gis eksempler på relevant forskningsaktivitet for kjerneemnene i 
masteren. 

I tillegg til FoU-kompetansen og FoU-aktivitetene hos fagpersonalet som har ansvaret for 
kjerneemnene, knyttes FoU-aktivitetene innen valgemnene til ulike fagspesialiteter ved instituttet, 
innen sosiologi, historie, økonomi og organisasjonsfag. Det samlete fagmiljøet knyttet til Master i 
samunnsanalyse er tilknyttet fire av åtte forskergrupper ved USN Handelshøyskolen. Alle 
sosiologoene tilhører gruppen Økonomisk organisering, de øvrige tilhører forskergruppene i 
Økonomisk analyse, Politisk kultur og Management information systems. 

Tabell 3.6 Utvalgte eksempler på forskningsaktivitet som er relevant for masterens kjerneemner. 
Kjerneemner Noen relevante forskningsprosjekter og publikasjoner 

Organisering, ledelse 
og motstand  
(7,5 sp) 

Arntzen, A. & Grøgaard, J. (2011). Utfordringer for samarbeidet mellom NAV-kontorene og 
utdanningssystemet. I: NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal 
Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39880-1. s. 148-167. 
 
Gezelius, Stig S. 2009. Conceptual Framework for a Study of Authority. Acta Politica 44(3): 241-
258. 
 
Thomassen, O. J. (2012b). På tide med en vending mot en "offentlig sosiologi" i norsk 
arbeidslivsforskning? Sosiologisk tidsskrift, 20(2), 160-182. 
 
Thomassen, O.J. (2015) Thomassen, O.J, Heggen, K.M. & Strand, R. (2017) Applying Principles 
of Sociotechnical Systems onto Working Environment Research Nordic Journal of Working Life 
Studies. 7(2), 51-65.  
 
Danielsen, A. (1998) New Class/New Speak – et stykke ideologikritikk, i Nilsen og Veiden (red.) 
Sosiologisk fantasi (18 s.). 

Regulering og 
samfunnsstyring  
(7,5 sp) 

Nate, S. & Arntzen, A. (2017). Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping 
Options for a Resilient Approach. I: Proceedings: Understanding and Tackling the Migration 
Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach. Bucuresti: RAO 2017 ISBN 978-606-8516-
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Nettverk og tillit 
(7,5sp) 
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styringsprestasjoner i Norge?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volum 57.(4) s. 397-434. 
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Elvestad, E. & Phillips, A. (2018). “The end of trust in mainstream media” I Elvestad, E. & Phillips, 
A. (red). Misunderstanding News Audiences. Seven Myths of the Social Media Era, 
London:Routledge. 

Reiersen, J. (2018). What Drives Trust and Trustworthiness? International Journal of Social 
Economics. Published online. 

Reiersen, J. (2017). Trust as a booster. Journal of Business Economics and Management, 18(4), 
585-598 

Reiersen, J. (2013). Nettverk, tillit og risiko. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 16(3), 34-
41. 

Gezelius, Stig S. 2014. Exchange and Social Structure in Norwegian Agricultural Communities: 
How Farmers Acquire Labour and Capital. Sociologia Ruralis 54(2): 206–226.  

Løyning, Trond (2010): Fra allmenn inkludering til eksklusiv tilgang? Noen trekk ved formelle 
nettverk mellom foretak og staten 1980-2005. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51 (4): 549-576. 

Grønmo, Sigmund og Trond Løyning (2003): Sosiale nettverk og økonomisk makt: Overlappende 
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Skjold, Dag O. (2015). The Internationalisation of Statkraft 1990-2015, Oslo:Universitetsforlaget.   

Skjold, Dag O. (2016). Norge som verdensmester i kraftliberalisme, i Espeli, H., og Johannessen, F. 
E. (red.), Historikere i oppdrag, Novus forlag.   

Ørstavik, F. (2017). Contests of institutional framing: sectorial governance and the innovation of 
mass-produced Atlantic salmon. Innovation and Development 7(1): 63-82. 

*Fagmiljøet har i tillegg andre publikasjoner og pågående forskningsprosjekter som er relevante for kjerneemnene. 
Temaene for kjerneområdene vil også være viktige satsningsområder for forskningsprosjekter fremover i fagmiljøet. 

 

77) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart.  

Et sentralt mål for masteren er å fremme studentenes evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte 
problemer, og sette problemene inn i en større samfunnssammenheng.  Studentene bør ikke bare 
forholde seg til det norske samfunnet, men også være bevisste på internasjonale og globale 
relasjoner. Studier og erfaringer fra utlandet kan derfor ha stor verdi. Det er gjennomført flere tiltak 
ved USN Handelshøyskolen  for å oppnå mer studentutveksling og lærermobilitet  knyttet til 
utenlandske læresteder. Som studiemodellen viser er programmets tredje semester forbeholdt 
valgemner. Det vil være mulig å ta disse valgemene ved utenlandske læresteder, fortrinnsvis et av de 
utenlandske universitetene USN Handelshøyskolen har undertegnet utvekslingsavtale med.  

Master i samfunnsanalyse bruker norsk som offisielt språk i de obligatoriske emnene, men de er godt 
tilrettelagt for eventuelle internasjonale studenter. Det meste av pensumet i flere emner er 
engelskspråklig, og det kan tilrettelegges for internasjonale studenter etter avtaler med utenlandske 
institusjoner. Alle foreleserne kommuniserer godt på engelsk.  

Internasjonalt kontor ved USN, campus Vestfold, tilrettelegger for at studentene skal ta studier i 
utlandet. Kontoret betjenes av daglig leder, rådgiver og seniorkonsulent som blant annet er 
fakultetskontakter for hver sine fakulteter og institutter. I tråd med strategiplan og økt fokus på 
internasjonalisering har instituttet avsatt en 20 prosent stilling, dosent Lasse Berntzen, til å følge opp 
internasjonaliseringsarbeid og koordinere studentutveksling og lærermobilitet. Internasjonalt kontor 
tilser at studentene oppfyller partnerinstitusjonenes faglige og språklige krav.  

Alle studieopphold i utlandet skal forhåndsgodkjennes i god tid før studenten reiser ut. Fakultetets 
ansatte og internasjonalt kontor samarbeider om godkjenning av studentenes utenlandsopphold. En 
forhåndsgodkjenning er en garanti for at studiene i utlandet kan inngå i den norske utdanningen. 
Fakultetet utsteder en "Learning Agreement" som godkjenner at studentens studier i utlandet kan 
inngå i USNs studieprogram. Forhåndsgodkjenningen er en forutsetning for støtte fra Lånekassen, og 
må legges ved søknad om stipend og lån. Det er også mulig å reise ut som deltidsstudent utenom 
eksisterende programmer eller avtaler, gitt forhåndsgodkjenning på et spesielt grunnlag.  

Tiltak for internasjonalisering 

I løpet av 2017 utviklet USN Handelshøyskolen en ny internasjonaliseringsstrategi, «Strategi for 
internasjonalisering» hvor følgende er presisert: «Internasjonalisering skal omfatte både studenter 
og ansatte innen utdanning, forskning og administrasjon. Enten studenter og ansatte har et 
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utvekslingsopphold eller ikke, skal det legges til rette for erfaring med å samhandle med studenter og 
fagansatte fra andre land, lære om internasjonale forhold og tenkemåter og deltakelse i 
tverrkulturell kommunikasjon. Det skal utvikles større fokus på relasjoner til kvalitativt gode 
universiteter, fagmiljøer og bedrifter. Internasjonalt samarbeid skal kobles til utdanning, forskning, 
innovasjon og praksisopplæring.» USN Handelshøyskolen skal i tillegg stimulere til gjensidig student- 
og ansattmobilitet som bidrar til å styrke og kvalitetsutvikle fagmiljøenes internasjonale 
samarbeidsrelasjoner innen undervisning, veiledning og FoUI. USN Handelshøyskolens ambisjoner på 
internasjonaliseringsfeltet skal  «være å bygge ut og videreutvikle  nettverk og samarbeidsarenaer 
med tydelige koblinger til utdanning og forskning. Mål og tiltak for strategien er beskrevet i egen 
utviklingsplan». Tiltaksplanen for internasjonalisering for perioden 2017-2021 ligger i fakultetets 
utviklingsplan, se vedlegg 2. 

I Master i samfunnsanalyse er tredje semester forbeholdt valgemner eller mulighet for å studere ved 
en utenlands utdanningsinstitusjon. Alle kjerne- og valgemnene i Master i samfunnsanalyse egner 
seg for internasjonal innveksling og engelskspråklig undervisning fordi hovedtyngden av pensum er 
på engelsk. Fagpersonalet publiserer på engelsk sammen med forskere fra andre land, de deltar på 
internasjonale konferanser og enkelte har hatt og skal ha forskningsopphold USA og England.  
 

88) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

Fakultetet har fem faglig relevante utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter. Avtalene 
gjelder både administrativt- og faglige ansatte og studentutveksling, se vedlegg 3 og 4.  

University of California, Berkely 
https://www.berkeley.edu/ 
Dette er en study abroad agreement som dekker flere av fagområdene i masteren. 
Førsteamanuensis Eiri Elvestad hadde i studieåret 2016/2017 forskeropphold ved Berkley. 
 
Syddansk universitet, Humanistisk fakultet 
https://www.sdu.dk/en/uddannelse/kandidat/kandidatuddannelse 
Dette er en ERASMUS-avtale som blant annet dekker flere av fagområdene i masteren. 
Førsteamanuensis Ole Jacob Thomassen, har forskningssamarbeid med Jette Ernst og Astrid 
Jensen ved aktuelt fakultet. 
 
Texas Tech University 
http://www.ttu.edu/ 
Dette er en exchange agreement som dekker alle fagområdene i masteren. Fakultetet har i svært 
mange år hatt både undervisnings- og forskningssamarbeid med Texas Tex.  
 
University of Essex 
https://www.essex.ac.uk 
Dette er en study abroad agreement som dekker alle fagområdene i masteren. 
 
University of Technology, Sydney 
https://www.uts.edu.au/ 
Dette er en study abroad agreement som blant annet dekker alle fagområdene i masteren. 
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Vedlegg til krav til studietilbudet:  
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan 1 
Strategi og utviklingsplan 2 
Avtaler om internasjonalisering 3 
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende) 4 
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur 
eksternt 

Ikke relevant 

Signert(e) praksisavtale(r) Ikke relevant 
 

For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert 
studium) kommer i tillegg: 

Ikke relevant 

Studieplan for nettstudiet (hvis relevant) Ikke relevant 
 

Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere Ikke relevant 
 

Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene Ikke relevant 
 

Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av 
nettstudenter (som responstid osv.) 

Ikke relevant 
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44. Krav til fagmiljø  
Studietilsynsforskriften § 3-2  

1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig 
bredde. 

Master i samfunnsanalyse er et videregående utdanningstilbud for studenter som allerede har 
bachelor innen samfunnsvitenskapelige fagområde. Studiet har en ambisjon om at master-
kandidatene, i tillegg til å tilegne seg sentrale samfunnsvitenskapelig perspektiver og metoder, skal 
ha kompetanse til å håndtere konkrete utredningsoppgaver som etterspørres av oppdragsgivere. 

Masteren har en klar og avgrenset tematisk profil, med fokus på hvordan økonomisk virksomhet 
samvirker med sosiale systemer som organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet.  
Faglig bredde ivaretas ved at studiet legger vekt på allmenne teoretiske og metodiske perspektiver 
og har et bredt tilbud av valgemner. Den faglige profilen til masteren er ikke definert gjennom 
tilknytning til en bestemt samfunnsvitenskapelig disiplin – for eksempel samfunnsøkonomi, sosiologi 
eller statsvitenskap – men gjennom sentrale temaer og perspektiver i de obligatoriske 
kjerneemnene.  

Felles for kjernemenene i Master i samfunnsanalyse er fokus på de sosiale kontekstene økonomisk 
virksomhet er innvevd i. Relasjonene mellom «økonomien og samfunnet for øvrig» er komplekse og 
kan knapt beskrives utfyllende, langt mindre studeres innen rammene til et enkelt masterprogram. 
For å analysere relasjoner av denne typer er det derfor nødvendig å legge vekt på noen utvalgte 
temaer og perspektiver. En fellesnevner for kjerneemnene i Master i samfunnsanalyse er at de 
fokuserer på formelle og uformelle sosiale systemer som samvirker med det økonomiske systemet i 
dagens norske samfunn.  

Dette kan utdypes gjennom en nærmere beskrivelse av innholdet i de fire kjernemenene, og hvordan 
disse emnene bidrar til å gi innsikt i de sosiale kontekstene rundt økonomisk virksomhet. De fire 
kjerneemnene er: 

(1) Regulering og samfunnsstyring  
(2) Økonomisk globalisering 
(3) Organisering, ledelse og motstand 
(4) Tillit og nettverk 

 
(1) Emnet Regulering og samfunnsstyring har hovedfokus på noen av de formelle sosiale systemene 
som økonomisk virksomhet er innvevd i, og på bestrebelser knyttet til regulering av den økonomiske 
virksomheten. Emnet handler om hvilken rolle offentlige myndigheter har i økonomien, om ulike 
måter økonomisk liv styres på, og om styringens rammebetingelser og begrunnelser. Historisk sett er 
moderniseringen av samfunnet preget av en kraftig vekst i offentlige reguleringer, som iverksettes av 
et stort antall organisasjoner i samfunnet. En konsekvens har vært er at nyere politisk historie er 
preget av stadige kontroverser om omfanget og innrettingen av reguleringer. Selv om hovedfokus for 
emnet er formelle systemer, er det en generell innsikt at systemer av denne typen fungerer mest 
effektivt når de har legitimitet blant deltakerne og kan støtte seg på uformelle overenskomster og 
felles forståelse. Her er det en klar forbindelse til hovedtemaer i kjerneemnet Tillit og nettverk 
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(kjerneemne (4)). Videre vil reguleringer av økonomisk virksomhet være preget av globale trender, 
internasjonale overenskomster og rådende ideologier knyttet til organisering og ledelse. Her er det 
klare forbindelser til de to resterende kjerneområdene Økonomisk globalisering og Organisering, 
ledelse og motstand (kjerneemne (2 & 3)).  

(2) Emnet Økonomisk globalisering har hovedfokus på de mer omfattende kontekstene en åpen 
nasjonal økonomi som den norske er del av, og hvordan enderinger på nivåer som ligger utenfor 
nasjonal politisk kontroll preger betingelsene for økonomisk virksomhet.  Økonomisk virksomhet i 
enkeltland er i økende grad er blitt integrert i globale sammenhenger. Økonomisk gir globaliseringen 
på den ene siden nye muligheter for lokalt og nasjonalt næringsliv, som for eksempel større 
markeder og reduserte produksjonskostnader. På den andre siden gir den nye utfordringer, som for 
eksempel økt konkurranse for bedrifter, økt usikkerhet om mange arbeidsplasser og endrede 
muligheter for nasjonal politisk styring. Globaliseringsutviklingen er sammensatt og kan dreie seg like 
mye om tenkemåter og holdninger, som offentlige reguleringer og økonomisk konkurranse.  Disse 
forholdene knytter an til temaer som også tas opp i de andre kjerneemnene. Det gjelder særlig økt 
press på mulighetene for offentlig regulering og samfunnsstyring (kjerneemne (1)), endringer i 
organisering av arbeidsforhold (kjerneemne (3)) og betingelser for å basere virksomhet på uformelle 
tillitsrelasjoner (kjerneemne (4)).  

(3) Emnet Organisering, ledelse og motstand har hovedfokus på hvordan virksomheter er organisert 
internt, både i privat og offentlig sektor. I utgangspunktet er dette et stort felt hvor mange ulike 
perspektiver fra organisasjons- og administrasjonsvitenskap kunne vært relevante. Noe som 
særmerker dette kjerneemnet er at det fokuserer på organisering og ledelse i et ny-institusjonelt 
perspektiv, og på hvordan organisasjoner preges både av spenninger i forhold til omgivelsene og av 
indre motsetninger. Emnet tar opp forhold som gjør at organisasjoner innen ulike typer virksom-
heter, og i ulike sektorer, over tid like fullt utvikler fellestrekk. Dette sees i sammenheng med 
institusjonelle forhold som ressurstilførsel, belønningsstrukturer og karriereveier, og med utbredelse 
av bestemte typer styrings- og ledelsesideologier. Et viktig empirisk eksempel som tas opp er hvor-
dan prinsipper om mål- og resultatstyring (New Public Management) lenge har vært den rådende 
styringsideologien innen helse, omsorg, undervisning og andre virksomhetsområder i offentlig sektor 
i Norge. I emnet fokuseres det også på hvordan underordnede forholder seg til ulike styrings-
systemer og endringer i spesifisering av arbeidsoppgaver. Et viktig eksempel er bruk av nye teknolo-
gier og nye former for overvåking av ansatte og hvilke former for tilpasning og motstand dette kan gi 
opphav til blant underordnede. Disse forholdene knytter an til temaer som også tas opp i de andre 
kjerneemnene. Det gjelder ikke minst hvordan formelle rammebetingelser preger muligheter for 
demokratisk innflytelse på arbeidsplasser (kjerneemne (1)), hvordan ytre press og indre spenninger 
heger sammen med økonomisk globalisering (kjerneemne (2)), og hvilke konsekvenser dette har for 
samarbeidsforhold og tillitsrelasjoner (kjerneemne (4)). 

(4) Emnet Tillit og nettverk har hovedfokus på noen av de mer åpne og uformelle sosiale systemene 
som økonomisk virksomhet er innvevd i, og på allianser og stilltiende overenskomster som formali-
serte ordninger ofte hviler på. Det finnes mange eksempler på at organisasjoner og individer som 
ikke etablerer tillitsforhold, og ikke kan støtte seg på uformelle nettverk, stivner og blir dårlig egnet 
til å håndtere uforutsette situasjoner. Dette gjelder ikke minst i moderne økonomisk virksomhet. Et 
velfungerende samfunn forutsetter at aktørene har tillit til hverandre ut over det som er nedtegnet i 
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formelle kontrakter, og at de kan basere seg på ulike former for nettverk. Et velfungerende demo-
krati og rettssamfunn forutsetter på den andre siden at betydningen av uformelle nettverk begrenses 
i ulike sammenhenger, og at befolkningen har tillit til informasjonen de får. Tillit og nettverk er 
grunnleggende elementer i alle samfunn og sosiale situasjoner på både individ- og samfunnsnivå. 
Studier av tillit og nettverk gir dermed perspektiver som kan benyttes i samfunnsanalyser av vidt 
forskjellige fenomener. Som allerede indikert i de foregående punktene er det klare forbindelser 
mellom dette kjerneemnet og de tre andre.  

Med fire kjerneemner som utfyller hverandre i å belyse sosiale kontekster som økonomisk virksom-
het er innvevd i har Master i samfunnsanalyse en klar og avgrenset tematisk profil. Samlet gir dette 
en avansert forståelse av grunnleggende sosiale prosesser og mekanismer som preger økonomisk liv, 
samt forholdet mellom økonomien i mer snever forstand og samfunnet for øvrig. Samtidig involverer 
kjerneemnene i masteren generelle teoretiske perspektiver som gir innsikter med høy overførings-
verdi til andre deler av samfunnslivet. Dette åpner for faglig bredde og for at studentene tilegner seg 
perspektiver som er relevante i studier av sosiale systemer og institusjoner som har et mer tvetydig 
forhold til det som gjerne regnes som «det rent økonomiske», for eksempel forhold mellom kultur og 
økonomisk virksomhet og helse og økonomisk virksomhet. For ytterligere å underbygge den faglige 
bredden i masterstudiet vil de fire obligatoriske metode-relaterte emnene – Forskningsdesign, 
Kvalitativ metode, Kvantitativ metode og Forprosjekt – ha en generell samfunnsvitenskapelig profil og 
en oppbygning som er kompatibel med strukturen i de andre masterstudiene ved USN 
Handelshøyskolen.  

Valgemnene som tilbys i denne masteren er relatert til profilen på ulike måter, og bidrar til å utvide 
den tematiske bredden. Her kan nevnes emner som tar opp temaer relatert til velferdsstaten, sosial 
ulikhet, medier og digitalisering. Master i samfunnsanalyse ivaretar slik sett hensynet til en tematisk 
avgrensing og kunnskapsoppbygging, samtidig som den er preget av samfunnsvitenskapelig bredde. 

  

2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig 
antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. 
Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i 
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 

Master i samfunnsanalyse har et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte 
med høy faglig kompetanse når det gjelder både utdanning, forskning og faglig utviklingsarbeid 
innenfor kjerneomrpådene og valgemene i studietilbudet. Fagmiljøet dekker selv alle emner som 
studietilbudet består av.   

Fagfolkene er vant med å jobbe tett på oppdragsgiver i utvikling og gjennomføring av 
forskningsprosjekter. Under vises en kort presentasjoner av de involverte fagpersonenes relevante 
forsknings- og undervisningserfaring (se også personlige CV-er for de ansatte, vedlegg 5). 

 Som tabell 4.1 og 4.2 viser har samtlige emneansvarlige førsteamanuensis- eller 
professorkompetanse. I tillegg viser tabellene at flere fagansatte fra masterens fagmiljøe er involvert 
i alle emner. Alle fagpersoner som underviser på Master i samfunnsanalyse har hovedstilling ved 
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instituttet og har vært ansatt der i mange år. Se vedlegg 5 og 6, CV og publikasjonslister, og vedlegg 
0, Tabell 2, «Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet».  

Tabell 4.1 Oversikt over emneansvarlige i studiets kjerneemner, metodeemner og masteroppgave. 
Kjerneemner Emneansvarlig Medvirkende i emnet 

Organisering, ledelse og motstand 
(7,5 sp) 

Ole Jacob Thomassen, 
førsteamanuensis 

Arild Danielsen, professor  
 

Regulering og samfunnsstyring  
(7,5 sp) 

Stig Gezelius, professor Trond Løyning, førsteamanuensis 
Jens B. Grøgaard, professor 

Nettverk og tillit (7,5sp) Trond Løyning, førsteamanuensis Arild Danielsen, førsteamanuensis 
Jon Reiersen, førsteamanuensis 

Økonomisk globalisering (7,5 sp) Dag Ove Skjold, førsteamanuensis 
 

Finn Ørstavik, førsteamanuensis  
Jan Thomas Kobberrød, professor 

Metodeemner og Masteroppgaven: Emneansvarlig Medvirkende i emnet 
Kvalitativ metode (7,5 sp) Arild Danielsen, professor Are Branstad, førsteamanuensis 

Stig Gezelius, professor 
Kvantitativ metode (7,5 sp) Jens B. Grøgaard, professor Trond Løyning, førsteamanuensis 

Arild Danielsen, førsteamanuensis 
Forskningsdesign og datastrategi 
(7,5 sp) 

Arild Danielsen, professor Eiri Elvestad, førsteamanuensis 
Jens B. Grøgaard, Professor 

Forprosjekt (7,5 sp) Eiri Elvestad, førsteamanuensis Annett Arntzen, professor 
Stig Gezelius, Professor 

Masteroppgaven (30 sp) Alle involverte i fagmiljøet rundt masteren er potensielle veiledere og interne 
sensorer for masteroppgaver 

Tabell 4.2 Emneansvarlige og medvirkende for valgemnene i studieprogrammet. 

Valgemner Emneansvarlig  Medvirkende i emnet 
Sosial ulikhet og polarisering (7,5 sp) 
 

Arild Danielsen, professor Annett Arntzen, professor 
Jens B Grøgaard, professor 

Innovasjon i samfunnsperspektiv 
(7,5 sp) 

Finn Ørstavik, førsteamanuensis Dag Ove Skjold, førsteamanuensis 
Are Brandstad, førsteamanuensis 

Profesjonsutøvelse, profesjonell 
identitet og arbeid (7,5 sp) 

Ole Jacob Thomassen, 
førsteamanuensis 

Finn Ørstavik, førsteamanuensis 

Velferdsstaten og arbeidsmarkedet 
(7,5 sp) 

Jens B. Grøgaard, 
Professor 

Annett Arntzen, professor 
Jon Reiersen, førsteamanuensis 
Trond Løyning, førsteamanuensis 

Medier, tillit og demokrati (7,5 sp) Eiri Elvestad,  
Førsteamanuensis 

Marius Rhode Johannessen, 
førsteamanuensis 

Digitalisering og samfunn (7,5 sp) Lasse Berntzen, Dosent Marius Rhode Johannessen, 
førsteamanuensis 

OOrganisering av helse ––  nnoen 
hhistoriske og globale perspektiver  
(7,5 sp) 

Ole Georg Moseng, professor Annett Arntzen, professor 

 

33) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater 
fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens 
vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 

Alle i fagmiljøet knyttet til Master i samfunnsanalyse er aktivt med i forskernettverk som er relevante 
for masteren på ulike måter. De samarbeider med forskningsmiljøer utenfor USN og er med i ulike 
formelle og uformelle forskernettverk. De fleste har erfaring med publisering sammen med forskere 
fra andre institusjoner, flere med forskere fra universiteter i andre land. Flere har vært eller er med i 
større internasjonale forskningsprosjekter. Det gis en grudigere presentasjon av samarbeid og 
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nettverk knyttet til den enkelte fagpersoner under punkt «Korte presentasjoner av fagmiljøets 
nettverk». I utskriftene fra Cristin, som er lagt ved cv’ne til den enkelte fagperson som 
dokumentasjon, er i tillegg rapporter, konferansedeltakelser og konferansepapere presentert. 

RResultater fra samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt – utvalgte publikasjoner 
 Arntzen, A., Samuelsen, SO., Vangen, S. & Stoltenberg, C. (2012). Have immigrants in 

Norway higher risk of stillbirth and infant mortality?. European Journal of Public 
Health 2012 ;Volum 22.(supp. 2) Suppl. 2 s. 10-11.  

 Arntzen, A & Fagrådet for sosial ulikhet i helse. (2018). Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i 
helse. 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1457/Anbefalte%20tiltak%2
0mot%20sosial%20ulikhet%20i%20helse%20IS-2749.pdf 

 Arntzen, A. & Grøgaard, JB. (2012). Idealer og realiteter i samarbeidet mellom Nav og 
oppfølgingstjenesten. Tidsskrift for velferdsforskning 2012; Volum 15.(4) s. 250-262. 

 Fredsted Villadsen, S., Sievers, E., Nybo Andersen, AM., Arntzen, A., Audard-Mariller, M., 
Martens, G., Ascher, H. & Hjern, A. (2010). Cross-country variation in stillbirth and neonatal 
mortality in offspring of Turkish migrants in northern Europe. European Journal of Public 
Health Volum 20.(5) s. 530-535. 

 Gissler, M., Rahkonen, O., Mortensen, L., Arntzen, A.,Cnattingius, S.,Nybo Andersen, AM. & 
Hemminki, E. (2012). Sex differences in child and adolescent mortality by parental 
education in the Nordic countries. Journal of Epidemiology and Community Health Volum 
66.(1) s. 57-63.  

 Rom, AL., Mortensen, L., Cnattingius, S., Arntzen, A., Gissler, M. & Nybo Andersen, AM. 
(2012). A comparative study of educational inequality in the risk of stillbirth in Denmark, 
Finland, Norway and Sweden 1981-2000. Journal of Epidemiology and Community 
Health Volum 66.(3) s. 240-246 

 Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli (2014) Routes to institutional and artistic 
leadership. Knowledge, status and power; 2014-09-23 - 2014-09-24 

 Pedersen, P.E., Aas, T.H., Bentzen, K. og A. Branstad (2015). Patterns and practices of 
innovation in Norwegian service firms. Samfunns- og næringslivsforskning AS. 07/15. 

 Branstad, A. og Sætre, A. S. (2016). Venture creation and award-winning technology 
through co-produced incubation. Journal of Small Business and Enterprise Development. 
23(1). 

 Bugge, M., Coenen, L., Branstad, A. (2018). Governing socio-technical 
change:Orchestrating demand for assisted living in ageing societies. Science and Public 
Policy.Volume45.(2)  

 Eiri Elvestad and Angela Phillips (2018), Misunderstanding News Audiences: Seven Myths 
of the Social Media Era, Routledge,https://www.routledge.com/Misunderstanding-News-
Audiences-Seven-Myths-of-the-Social-Media-Era/Elvestad-
Phillips/p/book/9781138215191 

 Elvestad, E., & Johannessen, M. R. (2017). Facebook and local newspapers’ effect on local 
politicians’ popularity. Northern Lights, 15, 33–50. doi:10.1386/nl.15.33_1 

 Elvestad, Eiri, Angela Phillips & Mira Feuerstein (2017). Can Trust in Traditional News 
Media Explain Cross-National Differences in News Exposure of Young People Online? 
Digital Journalism, published online 16 June 2017, pp. 1-20 
http://dx.doi.org/10.1080/21670811.2017.1332484         

 Elvestad, Eiri & Shaker, Lee (2017). Media Choice Proliferation and Shifting Orientations 
Towards News in the United States and Norway, 1995-2012 in Nordicom Review 38 (2017) 
1, pp. 1-17. doi:10.1515/nor-2016-0390 
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 Toril Aalberg, Eiri Elvestad og Eli Skogerbø (2015). Demokrati og offentlighet, kap.2  i Ø. 
Ihlen, E. Skogerbø og S. Allern (red) Makt, medier og politikk, Oslo:Universitetsforlaget. 

 Eiri Elvestad, Toril Aalberg og Eli Skogerbø (2015). Politisk kommunikasjon i norsk 
samfunnsvitenskap, kap. 4 i Ø. Ihlen, E. Skogerbø og S. Allern (red) Makt, medier og 
politikk, Oslo:Universitetsforlaget. 

 Aalberg, Toril, Arild Blekesaune og Eiri Elvestad (2013) “Media Choice and Informed 
Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?”, The International 
Journal of Press/Politics, Volume 18 Issue 3, July 2013. 

 Skjold, Dag O., og Flote, Erling A.,  Skagerak Energis historie, Skagerak Energi, 2011.  
 Orstavik, F. and Harty, C. (2017). The Unexplored Brutality of Performance Recipes In: 

Chan, P W and Neilson, C J (Eds) Proceeding of the 33rd Annual ARCOM Conference, 4- 6 
September 2017, Cambridge, UK, Association of Researchers in Construction Management, 
512-521. 

 Orstavik, F. and Dainty, A. (2016) On the Doing of Building Work: ‘Ways of knowing’ as 
modes of coping with complexity. In: Chan, P. W. (Ed.) and Neilson, C. J. (Ed.), Proceedings 
32nd Annual ARCOM Conference, 5-7 September 2016, Manchester UK. Association of 
Researchers in Construction Management, 669-678. 

 Bygballe, L. E., Hughes, W., Orstavik, F., Torvatn, T. (2015). The significance of diverse 
economic logics for innovation in the construction industry. Proceedings of the 31st 
Annual ARCOM Conference A. Raidén and E. Aboagye-Nimo. Lincoln, UK, Association of 
Researchers in Construction Management: 917-926. 

 Orstavik, F., Dainty, A., Abbott, C., Eds. (2015). Construction innovation. Chichester, Wiley 
Blackwell. 

 Orstavik, F., Dainty, A., and Abbott, C. (2015) Introduction. Construction Innovation, ch. 1: 
1-12. 

 Orstavik, F. (2015). Incentives for Innovation in Construction. Construction Innovation, ch. 
2: 13-28. 

 Koukkari, H. and F. Orstavik (2015). The Leitmotif of Building Products Innovation in 
Finland. Construction Innovation, ch. 13: 181-202. 

 Bryden, John, and Stig S. Gezelius. 2017. Innovation as if people mattered: The ethics of 
innovation for sustainable development. Innovation & Development 7(1): 101-118. DOI: 
dx.doi.org/10.1080/2157930X.2017.1281208 

 John Bryden, Stig S. Gezelius, Karen Refsgaard and Judith Sutz. 2017. Inclusive innovation 
in the bioeconomy: Concepts and directions for research. Innovation & Development 7(1): 
1-16. DOI: doi.org/10.1080/2157930X.2017.1281209 

 Bryden, John, Stig S. Gezelius, Karen Refsgaard & Judith Sutz (eds). 2017. Inclusive 
innovation in the bio-economy. Special issue of Innovation & Development. 

 Gezelius, Stig S. 2016. Mot et kaldere bygdesamfunn? Landbruket som samholdsøkonomi. 
S. 367-390 i Mariann Villa og Marit S. Haugen (Red.), Lokalsamfunn. Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk. 

 Bryden, John, Stig S. Gezelius and Kare Refsgaard. 2013. Governing Innovation for 
Sustainable Development: Designing creative institutions. NILF Working paper 5-2013. 
Oslo: NILF. 

 Gjems, L., Grøgaard, J.B.. & S. Tvedten (2016). Hvilke kunnskaper mener barnehagelærer-
studenter de har fått om barns tidlige litterasitet i løpet av utdanningen – og hvilke 
oppfatninger har de om barnehagens arbeid på området. Norsk pedagogisk tidsskrift, 100 
(2): 89-102. 

 Nyberg, T.E., Grøgaard, J.B.. & A. Arntzen (2016). Påvirker sosial kapital kommunale 
styringsprestasjoner i Norge? Tidsskrift for samfunnsforskning, 57 (4): 397-434. 
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 Grøgaard, J.B. & C.Å. Arnesen (2016). Kjønnsforskjeller i prestasjonsnivå: Ulik modning? 
Tidsskrift for ungdomsforskning 2016, 16(2): 42-68. 

 Grøgaard, J.B. & P. Børing (2017). Analysis of the selection to employment in 31 countries 
based on data from the PIAAC database. The first report from the project SILVER LINING. 
Report 2017:9. Oslo: NIFU. 

 Reiersen, Jon og Bouhmala, Noureddine (2013): Matching structure and the evolution of 
cooperation in the prisoner’s dilemma. International Journal of Computer Science & 
Information Technology, 2013, Vol 5 (4), 109-119. 

 Løyning, Trond (2015): Næringslivseliter og makt. Styrenettverk i perioden 2008–2013, i 
Teigen, Mari (red.): Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Oslo: Gyldendal 
Akademisk. s. 139-159. 

 Berntzen, Lasse; Johannessen, Marius Rohde; Florea, Adrian. Smart Cities: Challenges and 
a Sensor-based Solution A research design for sensor-based smart city projects. 
International Journal on Advances in Intelligent Systems 2016; Volum 9.(3/4) s.579-588 

 Berntzen, Lasse; Rohde-Johannessen, Marius; Godbolt, James. Understanding internet use 
in grassroots campaigns: internet and social movement theory. I: User-centric technology 
design for nonprofit and civic engagements. Springer 2014 ISBN 978-3-319-05962-4. s.15-
24 

 Johannessen, Marius Rohde; Sæbø, Øystein; Flak, Leif Skiftenes: Social Media as Public 
Sphere: A Stakeholder Perspective. Transforming Government: People, Process and Policy 
2016;V  

 Johannessen, Marius Rohde; Følstad, Asbjørn: Political Social Media Sites as Public Sphere: 
A Case Study of the Norwegian Labour Party. Communications of the Association for 
Information Systems 2014 ;Volum 34.(1) s. 1067-1096olum 10.(2) s. 212-238 

 Saga, E.U. & Thomassen, O.J. (2018) Roller spiller en rolle – om samspillet mellom pasient 
og lege i legevisitten. Sykepleien forskning (akseptert, under revisjon). 

 Korsvold, L.A. & Thomassen, O.J. (2018) Psykososialt arbeidsmiljø i sykehus. Sykepleien 
forskning. (Akseptert for publisering i 2018) 

 Thomassen, O.J., Strand, R. & Heggen, K.M. (2017) Exploring the Concept of Integrity 
– Towards a Craft Inspired Interpretation. Nordic Journal of Working Life Studies. P. 39-50. 
Vol. 7: 2  

 Thomassen, O.J, Heggen, K.M. & Strand, R. (2017) Applying Principles of Sociotechnical 
Systems onto Working Environment Research Nordic Journal of Working Life Studies. P. 
51-65. Vol. 7: 2 

 Thomassen, O.J. (2015) Muligheter for profesjonell kritikk. Bokkapittel. I Hennum,B. A., 
Pettersvold, M. Og Østrem, S. (red.) Profesjon og kritikk (s. 63-81). Oslo. Fagbokforlaget. 

 Thomassen, O.J. (2015) Håndverksrasjonalitet – mellom omsorgsrasjonalitet og teknisk-
økonomisk rasjonalitet (24 s). Bokkapittel. I Thagaard, T., Olsvold, N.C. & Neuman, C. 
(red) Omsorgens sosiologi. Oslo: Fagbokforlaget 

 Thomassen, O.J. & Larsen, K. (2015) Arbeidsmiljø og sygepleje i et magtpolitisk felt – det 
sygeplejefaglige arbejde i krydspres mellem gamle og nye rationalitetsformer, i bog Bladet 
fra munden, utgitt av Dansk Sygeplejeråd. 
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Studietilsynsforskriften § 2-3 

44) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Master i samfunnsanalyse er tildelt 25 finansierte heltids studieplasser. Det er satt av 7.9 
vitenskapelige årsverk til programmet, hvorav 2.8 årsverk til undervisning og veiledning, 4.9 årsverk 
til forskning og 0.2 årsverk til administrasjon. Den samlede innsats satt av til undervisning og 
veiledning, FoU og administrasjon i masteren er om lag 13 332 timer per år. 

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap har til sammen 10 faste heltidsstillinger innen 
sosiologi og 10 faste heltidsstillinger innen historie, hvorav tre historikere har deler av stillingen 
knyttet til master i samfunnsanalyse. I tillegg har instituttet 42 vitenskapelig ansatte i hovedstilling 
innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap, IT og informasjonssystemer og økonomi og 
ledelse. En samfunnsøkonom og to fagpersoner fra fagmiljøet i IT og informasjonssystemer har noe 
arbeidstid knyttet til Master i samfunnsanalyse. Se vedlegg 0, tabell 2 «Fagmiljøets planlagte faglige 
bidrag i studiet». Alle vitenskapelig ansatte har lang erfaring innen undervisning, veiledning og 
forskning. Se vedlegg 5 og 6.   

Beskrivelsen av fagmiljøet avgrenses i faglig aktivitet knyttet til programutvalget, kjerneemnene og 
emneansvarlige i valgemnene. Den samlede innsats satt av til læringsaktiviteter, veiledning, 
vurdering og administrasjon i masteren er om lag 5085 timer per år. 

 

5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.  

Fakultetet har en plan for at alle vitenskapelige ansatte i løpet av en treårsperiode skal gjennomføre 
første modul a 10 studiepoeng i USNs utdanningsprogram i UH-ped. Det er et begrenset antall 
personer som får delta på USNs UH-pedprogram per år. Et annet hensyn for deltakelse i USNs UH-
pedprogram, er at det må vurderes i sammenheng med arbeidsplanleggingen (Work Plan). Deltakelse 
skal prioriteres, men skal ikke gå utover undervisning og veiledning. Det kan inngå i FoU- tiden til den 
enkelte hvis det er rom for det. Flere av fagpersonene knyttet til masterprogrammet er involvert i 
store fou-prosjekter som skal ferdigstilles innen tidsfrist. Per i dag er det fire av fagpersonene på 
Master i samfunnsanalyse som har tilleggsutdanning i UH-ped eller pedagogisk seminar. Alle 
fagpersoner tilknyttet masterstudet har imidlertid mange års erfaring med undervisning og 
veiledning, og får gjennomgående gode tilbakemdlinger fra studentene på bachelor- og masternivå. 

 

6) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet. 

Kvalitetssikring av studietilbudet ivaretas gjennom tydelig faglig ledelse og et programutvalg. 
Programutvalget har inntil to møter per semester og sammensetningen vises under i tabell 4.3. 
Programkoordinator skal påse at det gjennomførs midtveisevaluering av alle emner. Emneansvarlig 
skal skrive emnerapport etter emneavslutning og det skrives en programrapport hver år. I rapporten 
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gjøres en analyse av studietilbudet når det gjelder rekruttering, inntakstakskvalitet, tilgjengelige 
fagressurser, gjennomføringsgrad, karaktersnitt, studiets innhold, eksamensformer og pensum. 

Tabell 4.3 Programutvalg for Master i samfunnsanalyse 

Navn  Tittel 
Trond Løyning Førsteamanuensis og programkoordinator 
Arild Danielsen Professor 
Eiri Elvestad Førsteamanuensis 
Stig Gezelius Professor 
Guro Kristine Gjein Olborg Studieveileder 
Student  
Student  

 

Stillingsbeskrivelse for programkoordinator og mandat for programutvalget, se vedlegg 2. Utdrag fra 
programutvalgets mandat:  

Programutvalget skal:  
a) Påse at studieprogrammet som tilbys overholder NOKUTs studietilsynsforskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137 
b)  Påse at HSNs kvalitetssystem blir overholdt. Evalueringer og rapporteringer samt 

studiebarometeret skal diskuteres i programutvalget. Eventuelle tiltak og endringer skal ses i 
sammenheng med helheten i programmet.  

c) Fremme revideringer av studieplan og emneplaner. Forslag sendes til programutvalgets sekretær. 
d) Rådgi dekan ved vesentlige endringer i emneplaner og studieplan. Forslag sendes til 

programutvalgets sekretær.  
e) Faglig vurdere og godkjenne inn- og utvekslingsordninger og andre internasjonaliseringstiltak for 

studieprogrammet.  
f) Tilrettelegge for kvalitetssikring og utvikling av læringsaktiviteter.  
g) Foreslå profileringstiltak og annen informasjonsvirksomhet knyttet til programmet.  
h) Fremme opptaksstrategi, samt opptaksrammer for programmet. Opptaksstrategien skal ses i 

sammenheng med studieprogrammets gjennomstrømming (fullførte kandidater).  
i) Koordinere studiestart og påse at første studieår er godt planlagt med faglig-sosiale aktiviteter.  
j) Fordele og prioritere løpende arbeidsoppgaver fra fakultetet og institusjonen. Det kan for 

eksempel være: utlysningstekster, innspill til høringer, rapport og planer.  
 
 

77) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.  

Alle de vitenskapelige ansatte tilknyttet studietilbudet har hovedstilling ved USN Handelshøyskolen. 
Alle vitenskapelige ansatte i det aktuelle fagmiljøet er enten førsteamanuenser, dosent eller 
professorer. Emneansvaret for kjernemenene er knyttet særskilt til den fagansattes forskningsfelt. 
Alle øvrige fagansatte med ansvar i masteren og som presenteres i denne søknaden, bidrar med sine 
faglige spesialiseringsområder i valgemnene. Veiledningsressursene til masteroppgaven har i tillegg 
en universitetslektor i phd-innspurt og en professor (CV og publikasjonslister, se vedlegg 5 og 6). 
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88) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet 
studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent 
med professor- eller dosentkompetanse.   

Sju av 15 vitenskapelig ansatte med fagansvar enten for kjerneemnene eller for valgemnene, har 
professor- eller dosentkompetanse. De fast ansatte professorenes ressurs i masteren utgjør 5869 
timer, det vil si 44 prosent av den totale timeinnsatsen. Resten av de vitenskapelige ansatte med 
fagansvar eller medansvar inn i kjerne- eller valgemnene er førsteamanuenser. Se vedlegg 0, Tabell 2, 
«Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet». 

 

9) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte 
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for 
studietilbudets innhold og nivå.  

Under presenteres alle fagpersonene som har et ansvar i Master i samfunnsanalyse. Presentasjonene 
har hovedfokus på den enkeltes faglige profil, forskningserfaring og hvor de har sin særskilte 
kompetanse når det gjelder undervisningsområder i den omsøkte masteren. 

Annett Arntzen er professor i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 1992.  Hun er i dag 
instituttleder ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, men har også omfattende 
erfaring med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå og noe på phd-nivå. Hennes 
forskningsfelt er sosialepidemiologi med vekt på sosial ulikhet og helse, bruk av registerdata i 
komparative analyser med bruk av avanserte statistiske teknikker. Hun har også bred erfaring med 
kvalitative tilnærminger og aksjonsforskning gjennom arbeidet som forskningsleder ved HENÆR-
senteret. Tematisk omhandlet oppdragene og prosjektene forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Hun har forskningserfaring i forbindelse med implementeringen av NAV reformen og har forsket på 
ungdom utenfor utdanning og arbeid, samt brukermedvirkning. Arntzen er derfor særlig kompetent 
for undervisning i de planlagte metodeemnene (både kvantitativ og kvalitativ metode) samt 
«Forskningsdesign og datastrategier», «Forprosjekt» og kjerneemnet «Organisering, ledelse og 
motstand». Hun har kompetanse og forskningserfaring som passer godt til bidrag inn i valgemnene 
«Velferdsstaten og arbeidsmarkedet» og «Sosial ulikhet og polarisering». 

Lasse Berntzen er dosent i informasjonsteknologi og har vært ansatt ved USN siden 1999. Berntzen 
har skrevet tre lærebøker innenfor systemutvikling, internet-baserte applikasjoner og nettverk, og 
har undervist innenfor de fleste fagområder innenfor informasjonssystemer, fra programmering, 
systemutvikling, web-applikasjoner, mobile applikasjoner, åpen kildekode, e-forvaltning, e-handel, og 
IT-strategi. Han har lang erfaring med undervisning og veiledning på bachelor i 
informasjonssystemer. Han har også undervist og veiledet på Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap. 
Berntzen er derfor særlig kompetent for undervisning i det planlagte valgemnet «Digitalisering og 
samfunn», hvor han vil være emneansvarlig. 

Are Branstad er førsteamanuensis i entreprenørskap og har vært ansatt ved USN siden 1996. 
Branstad har lang erfaring med undervisning og veiledning på bachelor og masternivå. Han 
underviser i entreprenørskap, innovasjon, organisasjon og forskningsmetode. Branstad har erfaring 
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med oppdragsforskning og deltar i pågående forskningsprosjekter med ekstern finansiering. 
Branstads kompetanse innenfor entreprenørskap, innovasjon og organisasjon er relevant for flere av 
kjerneemnene i masteren og særlig for valgemnet «Innovasjon i et samfunnsperspektiv». 

Arild Danielsen er professor i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 1993. Han har omfattende 
undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor, master og phd.-nivå. Han har undervist i alle 
basisemner (teori og metode) i sosiologi bachelor. Han har vært koordinator for den tverrfaglige 
masteren i samfunnsvitenskap i perioden 2008-15, og han har også hatt ansvar for flere av emnene 
på denne masteren samt veiledet flere masterstudenter til fullført masteroppgave. Han har også 
undervist på flere phd-emner ved Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo. 
Danielsen har særlig undervist i vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig metode og kultursosiologi på 
master- og phd-nivå. Han har bred forskningserfaring der han har benyttet både kvalitative og 
kvantitative tilnærminger. Han har forsket på sosiale forskjeller, eliter, kunst/kultur og publikum. 
Danielsen har skrevet vitenskapelige artikler og bokkapitler som er publisert på nivå 1 og 2. Danielsen 
er derfor særlig kompetent for undervisning i de planlagte metodeemnene, «Forskningsdesign», 
«Akademisk skriving» og kjerneemnene «Nettverk og tillit» og «Organisasjon, ledelse og motstand» 
på master i samfunnsanalyse. Han vil også ha ansvar for valgemnet «Sosial ulikhet og polarisering». 

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi. Hun har vært ansatt ved USN siden 2008. Hun har lang 
erfaring med forskning samt undervisning og veiledning på bachelor-, master- og phd-nivå. Hun har 
vært masterkoordinator på «Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap» i perioden 2015-2016. Elvestad 
har hatt en rekke forskningsprosjekter innenfor fagfeltet mediesosiologi og hun har også undervist i 
flere mediesosiologiske emner både på NTNU og ved USN. Elvestad har blant annet forsket på 
nyhetsmediebruk i nye omgivelser, lokal politisk kommunikasjon, tillit og nettverk, politiske interesse 
samt barn og unges forhold til nyheter. I hennes siste forskningsprosjekter har hun vært særlig 
opptatt av medieglobalisering og medienes rolle i forhold til tillit i samfunnet og mellom mennesker. 
Hun har også lang erfaring med bruk av ulike samfunnsvitenskapelige metoder i egen forskning og 
har undervist i samfunnsvitenskapelig metode på bachelor- og masternivå. Elvestad har publisert 
vitenskapelige bøker, bokkapitler og artikler i tidsskrifter som er på både nivå 1 og 2. Elvestad er 
derfor særlig kompetent for undervisning i de planlagte metodeemnene samt «Forskningsdesign», 
«Akademisk skriving» og kjerneemnene «Nettverk og tillit» og «Økonomisk globalisering». Hun vil 
også ha ansvaret for valgemnet «Medier, tillit og demokrati». 

Stig Strandli Gezelius er professor i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 2014.Han har tidligere 
arbeidet ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Universitetet i Oslo og Statistisk 
sentralbyrå. Han har forsket på flere temaer som angår masterprogrammet, herunder: (1) Offentlige 
reguleringer i næringslivet, (2), Økonomisk samhandling i lokalsamfunn/uformell økonomi, (3) 
Inkluderende innovasjon.  Gezelius har erfaring med undervisning og veiledning på bachelor- og 
masternivå. Hans undervisningserfaring omfatter sosiologisk teori, ex.fac., kvalitativ metode, sosialt 
utenforskap og miljøsosiologi. Han har også erfaring fra oppdragsforskning, blant annet 
forskningsprosjekter angående utviklingsmuligheter for næringslivet. Han har publisert 
vitenskapelige bøker, bokkapitler og artikler i tidsskrifter på nivå 1 og 2. Han har flere relevante 
publikasjoner og pågående forskningsprosjekter for kjerneemnene og valgemner i masteren. 
Gezelius’ kompetanse er særlig egnet for undervisning i «Kvalitativ metode», «Akademisk skriving» 
og kjerneemnet «Regulering og samfunnsstyring» på master i samfunnsanalyse, men kompetansen 
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omfatter temaer også innenfor kjerneemnene «Tillit og nettverk» og «Organisering, ledelse og 
motstand», samt valgemnet «Innovasjon i samfunnsperspektiv». 

Jens B. Grøgaard er professor i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 1999. Han har omfattende 
undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor, master og phd.-nivå. Han har undervist i alle 
basisemner (teori og metode) i sosiologi bachelor. Grøgaard arbeider i hovedsak med kvantitative 
data og har erfaring med avanserte kvantitative analyseteknikker. Han er forsker 2 ved NIFU og er 
der involvert i flere pågående forskningsprosjekter: 1) A comparative study of the capability of being 
employed, lifelong learning and skills, som anvender surveydata fra OECDs PIAAC database (31 land) 
finansiert av NFR, 2) Evaluering av spesialpedagogisk hjelp til elever og lærlinger i videregående 
opplæring, lærekandidatordningen og tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov 
(Finansiert av Utdanningsdirektoratet 2017-19). Grøgaard er også med på et prosjekt sosial mobilitet 
og eliterekruttering i Norge som ledes av UiO. Han har undervist mye og holdt en rekke foredrag om 
arbeidsliv og utdanningsmarkedet i Norge. Han er derfor særlig kompetent for undervisning i det 
planlagte emnene «Kvantitativ metode», «Forskningsdesign» og kjerneemnet «Regulering og 
samfunnsstyring» på master i samfunnsanalyse. Hans kompetanse er også relevant for bidrag i 
valgemnene «Sosial ulikhet og polarisering» og «Velferdsstaten og arbeidsmarkedet». 

Marius Rohde Johannessen er førsteamanuensis i informasjonssystemer og har vært ansatt ved USN 
siden 2013. Johannessen har siden han avla doktorgraden jobbet i grenseområdet mellom IT og 
sosiologi, og sett på resultater av politisk kommunikasjon i ulike sammenhenger, både opp mot 
kommunikativ praksis og basert på egenskaper ved de ulike teknologiene som tas i bruk. Ett av 
prosjektene under denne paraplyen er en tidsseriestudie av hvordan norske partier har brukt sosiale 
medier i valgene 2009, 2013 og 2017. Etter Johannessen ble ansatt ved USN har han også jobbet med 
Smart Cities sammen med kolleger fra USN, Tyskland og Romania. I perioden 2015-18 har han vært 
involvert i prosjektet smart sensors, hvor det har blitt utviklet luftkvalitetsmålere som skal installeres 
i Rumenske biler. Under Smart Cities-prosjektet har han også vært med å publisere forskningsartikler 
om smart deltakelse, klarspråk i norske offentlige virksomheter, dataanalyse og bruk av åpne data i 
smart city-kontekst. Johannensen er tilknyttet forskergruppen Management Information Systems. 
Johannesen er derfor særlig kompetent til å undervise i valgemnene Digitalisering og samfunn og 
Medier, tillit og demokrati. 

Jan Thomas Kobberrød er professor i økonomisk historie og har vært ansatt ved USN siden 2010. 
Ved siden av historiografi er Kobberrøds spesialfelt økonomisk politisk historie. Han omfattende 
erfaring med undervisning og veiledning på bachelor i historie og tverrfaglig master i 
samfunnsvitenskap. Han har blant annet undervist og veiledet studenter i emner i moderne historie, 
økonomisk historie og ex.fac. I perioden 2013-15 var han bacheloransvarlig for bachelor i historie ved 
USN. Han har også erfaring med å veilede en phd-kandidat. I sin tid som ansatt ved NTNU deltok han 
i perioden 2004–2010 forskningsprogrammet Comparative Aluminium Research Programme, som 
studerte utviklingen av ulike lands aluminiumindustri i skjæringsfeltet mellom marked og politikk. 
Kobberrød har publisert flere tidsskrifts- og antologibidrag på dette feltet. Fra 2010 til 2016 deltok 
Kobberrød i Norges Banks 200-årsprosjekt hvor han var en av de ansvarlige for forskningen på Norges 
Bank institusjonshistorie. Kobberrød har skrevet flere vitenskapelige artikler, bokkapitler og bøker 
som er publisert på nivå 1. Kobberrød er derfor særlig kompetent for undervisning i kjerneemnet 
«Økonomisk globalisering». 
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Trond Løyning er førsteamanuensis i sosiologi. Han har vært ansatt ved USN siden 2008, og har 
omfattende erfaring med undervisning og veiledning på bachelor i sosiologi og tverrfaglig master i 
samfunnsvitenskap. Han har siden 2017 vært programansvarlig for den tverrfaglige masteren i 
samfunnsvitenskap. Løynings forskningsfelt er økonomisk sosiologi og sosiale nettverk. De fleste 
konkrete forskningsprosjektene han har vært og er involvert i kan knyttes til økonomisk sosiologi, 
som han også har skrevet en introduksjonsbok i. Mange av prosjektene er også basert på 
nettverksanalyser, særlig av elitenettverk. Tematisk kan forskningen hans deles inn i følgende 
hovedtemaer: 1) Studier av nettverk blant næringslivseliter, med fokus på styrenettverk. 2) Forholdet 
mellom reguleringsmyndigheter, regulerte og samfunnet for øvrig. 3) Relasjoner mellom stat og 
samfunnet mer generelt, blant annet gjennom studier av korporative nettverk. Løyning av flere 
pågående fou-prosjekter som omhandler økonomisk sosiologi med særlig fokus på nettverk. Han har 
publisert vitenskapelige bøker og artikler innen disse temaene. Løyning er derfor særlig kompetent 
for undervisning i de planlagte metodeemnene, «Forskningsdesign», «Akademisk skriving» og 
kjerneemnene «Nettverk og tillit» og «Regulering og samfunnsstyring» på master i samfunnsanalyse. 
I tillegg vil han bidra i valgemnet «Velferdsstaten og arbeidsmarkedet». 

Ole Georg Moseng er professor i historie og har vært ansatt ved USN siden 2012. Han underviser og 
forsker innenfor temaer som: Tidlig moderne tid, Medisin- og helsehistorie fra middelalder til våre 
dager, Det offentlige helsevesenets historie, Sykepleiens historie, Økonomisk og sosial historie og 
Byhistorie/Lokalhistorie. Han har erfaring med undervisning på bachelor i historie og tverrfaglig 
master i samfunnsvitenskap. Moseng har flere pågående fou-prosjekter. Han er blant annet deltaker i 
det tverrfaglige, internasjonale prosjektet «Medieval Health 1000–1600», finansiert gjennom 
FRIHUMSAM-programmet ved NFR og ledet fra NTNU. Prosjektet pågår 2017–2020. Moseng er også 
deltaker i et planlagt prosjekt knyttet til Nordlandssykehusets historie, blant annet sammen med 
historikere ved Nord universitet. I master i samfunnsanalyse vil han ha ansvar for valgemnet 
«Managing health» og hans kompetanse er også relevant for kjerneemnet «Økonomisk 
globalisering». 

Jon Reiersen er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi. Han har vært ansatt ved USN siden 1994. Han 
har lang erfaring med forskning, undervisning og veiledning både på bachelor- og masternivå. På 
masterenivå har han blant annet undervist i et emne om velferdsstaten i endring. Han har også blitt 
brukt som foreleser og ekstern sensor ved en rekke høgskoler og universitet i Norge, slik som 
Økonomisk institutt ved UiO og Norges Handelshøgskole i Bergen. Reiersens forskningsinteresser er 
særlig knyttet til økonomisk analyse av institusjoner i arbeidsmarkedet både i rike og fattige land. I 
den siste tiden har han særlig vært opptatt av sammenhengen mellom tillit og inntektsfordeling, 
samt hvilken betydning tillit har for økonomisk samhandling. Reiersen har nylig publisert flere artikler 
i vitenskapelige tidss2krifter om dette temaet. Reiersen er derfor særlig kompetent for undervisning i 
kjerneemnet «Tillit og nettverk» samt valgemnene «Sosial ulikhet og polarisering» og 
«Velferdsstaten og arbeidsmarkedet». 

Dag Ove Skjold er førsteamanuensis i økonomisk historie og har vært ansatt ved Universitetet i 
Sørøst-Norge siden 2006. I perioden 2000 til 2006 var han ansatt som forsker ved Handelshøyskolen 
BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Skjold har publisert ni monografier innenfor 
sitt fagfelt, hvorav 5 på poenggivende forlag, samt artikler i antologier og ulike nasjonale 
publikasjonskanaler. Skjold har sin doktorgrad i økonomisk historie fra Norsk Teknisk-
naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Doktorgradsarbeidet omhandlet organiseringen av den 
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norske kraftsektoren gjennom 1900-tallet. Avhandlingens hovedtema var forholdet mellom 
teknologi, økonomi og politikk, og mer spesifikt hvordan politiske og institusjonelle rammevilkår 
påvirker organiseringen av store teknologiske systemer. Skjold har i tillegg publisert flere arbeider av 
mer bedriftshistorisk karakter, deriblant tre monografier om norske enkeltbedrifter. Også her står 
økonomisk organisering sentralt, sammen med temaer som næringsregulering, innovasjon og 
entreprenørskap. Gjennom flere eksternfinansiert forskningsprosjekter har Skjold erfaring som 
prosjektleder. Han har også erfaring med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå. Han 
har hatt ansvar for og undervist i emner om moderne historie, økonomisk historie, globalisering og 
innovasjon og han har veiledet masterstudenter på master i tverrfaglig samfunnsvitenskap. Skjold er 
derfor særlig kompetent for undervisning i kjerneemnene «Regulering og samfunnsstyring» og 
«Økonomisk globalisering» på master i samfunnsanalyse. I tillegg vil han bidra i valgemnet 
«Innovasjon i et samfunnsperspektiv». 

Ole Jacob Thomassen er førsteamanuensis i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 2008. 
Thomassen har en Ph.D fra Universitetet i Oslo fra 2013 som tar opp hvordan endringer i 
organiseringen av offentlige tjenester (New Public Management) påvirker arbeidsmiljø og 
fagprofesjonalitet hos arbeidstakere i velferdsstaten. Han har publisert bokkapitler og 
forskningsartikler innenfor områdene arbeidsliv, arbeidsmiljø, organisering og profesjonelt arbeid.  
Thomassen har lang erfaring med undervisning og veiledning på masternivå, innenfor tematikkene 
arbeidsliv, helsefremmende arbeid, organisering og ledelse, kvalitative metoder og utvikling av 
masteroppgave-prosjekter. Han har veiledet et stort antall masterstudenter og er i perioden 2017-
2021 hovedveileder for en phd-student som skriver om NAVs strategier og virkemidler rettet mot 
langtidssykemeldte arbeidstakere. Dette prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd og NAV, 
og skjer innenfor den offentlige ph.d.-ordningen. Rammen for dette er å skape ny kunnskap, som er 
relevant for arbeidslivet. Tidligere har Thomassen også jobbet med følgeforskning. Thomassen har 
flere pågående fou-prosjekter som tar for seg arbeidsliv, endringer i offentlig organisering (New 
Public management) og profesjonelt ansvar. Thomassen har gjennomført del 1 av kurset i 
Universitets- og Høyskolepedagogikk og skal i gang med del 2 våren 2019. Han er derfor særlig 
kompetent for undervisning i «Kvalitativ metode», «Forskningsdesign», «Akademisk skriving» og 
kjerneemnet «Organisering, ledelse og motstand». Han vil også ha ansvar for valgemnet 
«Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid». 

Finn Ørstavik er førsteamanuensis i sosiologi og har vært ansatt ved USN siden 2009. Han har vært 
engasjert i og ledet flere store FoU-prosjekter. Hans forskningsfelt er innovasjonssosiologi som er et 
bredt felt som har blitt utdypet på flere tematiske områder. Disse er: (i) sosiologisk innovasjons- og 
systemteori, (ii) industriell innovasjon og innovasjonspolitikk, (iii) innovasjon, organisasjon og ledelse 
i prosjektbasert produksjon, samt (iv) innovasjon, spredning og globalisering. Ørstavik har undervist 
og veiledet på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Ørstavik har undervist i flere emner innenfor 
innovasjon og globalisering på masternivå. Han har videre omfattende erfaring med bruk av kvalitativ 
metode i egen forskning og har også undervist i kvalitativ metode og analyse. Ørstavik har skrevet 
flere vitenskapelige artikler og bokkapitler som er publisert på nivå 1 og 2. I tillegg har han lang 
erfaring med oppdragsforskning gjennom sin tid som ansatt ved NIFU og er vant med å jobbe tett på 
oppdragsgiver i utvikling av forskningsprosjekter. Ørstavik er derfor særlig kompetent for 
undervisning i «Kvalitativ metode», «Forskningsdesign», «Akademisk skriving» og kjerneemnet 
«Økonomisk globalisering». Han vil også ha ansvar for valgemnet «Innovasjon i samfunnsperspektiv». 
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110) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i 
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for 
studietilbudet. 

De faglige nettverkene betyr mye for at studentene skal oppnå målsettingene (læringsutbyttet) som 
programplanen angir. Detaljerte beskrivelser av nasjonale og internasjonale nettverk finnes i den 
enkelte fagansattes CV (vedlegg 5). Alle fagpersonene som inngår i masteren samarbeider med 
nasjonale og internasjonale fagfeller og deltar i ulike forskningsmiljø. Gjennom forsker- og 
lærermobilitet utvides stadig bredden og intensiteten i de internasjonale kontaktene og relasjonene. 
For at studentene skal få fullt utbytte av masterstudiet som en opplæring i vitenskapelig arbeid, må 
studentene møte aktive forskere. Fagmiljøet knyttet til Master i samfunnsanalyse kjennetegnes først 
og fremst av faglig tyngde. Kontakt og samspill med fagmiljøene utenfor institusjonen er avgjørende 
for den enkeltes faglige utvikling. Samarbeid med eksterne fagmiljøer er en forutsetning for at 
fagpersonene skal befinne seg i forskningsfronten.  

Alle fagpersonene deltar jevnlig på fagkonferanser med egne paper. I tabell 4.4 vises noen av de 
konferansene ansatte i fagmiljøet har deltatt i de siste fire årene. 

Tabell 4.4. Fagansattes deltakelse på forskerkonferanser. Noen eksempler på konferanser hvor 
fagmiljøet har bidratt med paper de siste 5 årene. 

Konferanse Sted År 
Internasjonale konferanser: 
International Communication Association (ICA) Praha, Tsjekkia 

San Juan, Puerto Rico 
2018 
2015 

The 9th Nordic Work Life Conference  Oslo, Norge 2018 
Second Nordic Challenges Conference Helsinki, Finland 2018 
European Sociological Association (ESA) Athen, Hellas 2017 
   
The 10th International Critical Management Studies (CMS) 
Conference. Time for another revolution? 

Liverpool, UK 2017 

Bourdieu and research in Management and Organization København, Danmark 2018 
Research Committee on Social Stratification (RC28), Summer 
Conference. 

Colombia University, New York City, USA 2017 

EUSN 2017 – Third European Conference on Social Networks  Mainz, Tyskland 2017 
European Public Health Conference (EUPHA)  Milano, Italia 2016 
ECREA (European Communication Research 
and Education Association) 

København, Danmark 2015 

American Political Science Association Annual Meeting (APSA) Washington, USA 2014 
Nordic Ruralities Trondheim, Norge 2014 
Nasjonale forskerkonferanser 
Norsk medieforskerlags medieforskerkonferanse Bergen 2016 
Norsk forening for epidemiologi (NOFE) Bergen 2012 

 
Fagmiljøet har også omfattende erfaring som konsulenter for fagbøker og reviewere i nasjonale og 
internasjonale tidsskrifter. Her er noen eksempler på tidsskrifter hvor fagmiljøet har vært reviewere: 
International Journal of Public Opinion Research, Convergence: The International Journal of Research 
Into New Media Technologies, European Sociological Review, Acta Politica, Journalism Studies, Norsk 
Sosiologisk tidsskrift, Sosiologi i dag, Norsk medietidsskrift, Journal of Organizational Ethnography 
European Journal of Innovation Management, Information Technology & People; Information 
Technology for Development; International Journal of Electronic Governance; International Journal 
of Information Technology and Management; World Review of Science, Technology and Sustainable 
Development, BioMed Central Journals, International Journal of Epidemiology, Nordic journal of 
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women’s studies (NORA), Tidsskrift for Norsk Lægeforening, Pediatrics, Social Science of Medicine, 
European Journal of Public Health, Public Health, Acta Obstetricia et Gynecologica Sc andinavica, 
Acta Paediatrica, Journal of Epidemiology and Community Health, The Open Women’s Health 
Journal.  

UUnder gis korte presentasjoner av fagmiljøets nasjonale og internasjonale nettverk 

Professor Annett Arntzen har et stort og bredt internasjonalt og nasjonalt faglig nettverk innenfor 
sosiologi og epidemiologi. Siden 2008 har Arntzen sittet i Helsedirektoratets ”Ekspertgruppe for 
sosiale ulikheter i helse” som senere ble «Fagrådet for sosial ulikhet i helse» hvor hun i 2015 ble 
leder. Hun er medlem av HEPROGRESS (befolkningsstudier i Østfold) og medlem i Ekspertgruppen for 
sosial ulikhet i helse i Østfold Fylkeskommune/HiØ. Hun er medlem av Norsk Sosiologforening, Norsk 
Forening for Epidemiologi (NOFE), Nordic Network on Equity and Health Research, Norsk forening for 
folkehelse (NOPHA), European Public Healht Associaiton (EUPHA), World Frederation of Public Healh 
Association (WFPHA) International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), Birth 
Outcomes of Mothers in Ethnic Minorities/immigrants in Europe (BOMEME), Reproductive Outcomes 
And Migration (ROAM) og nettverket Evalueringen av NAV-reformen. Gjennom tidligere og pågående 
nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid omfatter hennes nettverk ulike miljøer og personer 
i inn- og utland. Arntzen’s har et tett forskningsnettverk i epidemiologimiljøet ved FHI, der hun også 
har en rekke sampubliseringer med forskere fra Norge og Norden. Arntzen har vært med både i 
planlegging- og søknadsprosesser for en rekke store forskningssøknader og hun har også deltatt i 
flere store eksternfinansierte forskningsprosjekter. Arntzen deltok i planlegging- og 
søknadsprosessen til det Nordiske prosjektet NorCHASE (Nordic Collaborative project on Health And 
Social inequality in Early life) , finansiert av Nordisk Ministerråd (2004- 2008), program for 
Longitudinell Epidemiologi. Hun satt i executive comitee i prosjektperioden og var ansvarlig for 
dataleveransene fra Norge. Videre var Arntzen var en av to nordiske representanter som ble invitert 
med i forskningssamarbeidet i EURO-PERISTAT som er et EU- prosjektet ledet av forskere i Brussel. 
Hun er også med i BOMEME, et europeisk nettverk og et prosjekt om “Birth Outcomes of Mothers in 
Ethnic Minorities/immigrants in Europe”. Hun har bidratt med å utarbeide to søknader om 
økonomisk støtte fra CHIR (Canadian Institutes of Heath Research), den ene "International Validation 
of Migration Indicators for Perinatal Health", den andre "Measuring population health interventions 
for migrant maternity health equity". Innen «migrasjonsfeltet» har Arntzen samarbeidet med 
forskere fra USN og Lucian Blaga universitetet i Sibiu, Romania og fått EEA grants til prosjektene 
«Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient approach» og 
«Understanding Transnational Roma Migration:Challenges and Perspectives for Romania and 
Norway». Arntzen var prosjektleder for Høgskolen i Vestfolds ansvarsområde i ”Evalueringen av NAV 
reformen” (EVA-NAV), som omhandlet NAVs samspill med utdanningssystemet. EVA-NAV ble initiert 
av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og igangsatt av Norges forskningsråd (NFR). 
Gjennom EVA-NAV ble ledet av Rokkan-senteret samarbeidet Arntzen med forskere fra UiB, UiO, AFI, 
FAFO, HiVe, Handelshøgskolen BI og Frisch-senteret.  Arntzen har i 2018 bidratt til NFR søknaden 
BEDREHELSE «Ecological Health for Adolescents: a county collaborative approach to promote health 
and wellbeing of adolescents in Norway” (EcoHeAd) sammen med forskere fra hele USN, Telemark 
og Vestfold fylkeskommune, Modum og Bø kommune, teknologimiljøet i Kongsberg, Den norske og 
paraolympiske komite, Løvetannsakademiet, Blindeforbubndet, Idrettshøyskolen, Fafo, University of 
Leeds, Oslo universitetssykehus, Calefornia Berkely, Yale (USA), Jyväskylä (Fin), Copenhagen (DK) 
Kings College London (UK), Rensselaer Polytec. Inst. Nwe York (US) om forskning på ungdoms helse.  
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Dosent Lasse Berntzen har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av forskere systemutvikling, 
internettbaserte applikasjoner og nettverk. Han har sampublisert med forskere fra Bulgaria, 
Danmark, Hellas, Italia, Polen, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. Han har deltatt 
i flere internasjonale prosjekter og nettverk (EGOVMONET, NET-EUCEN), og bilatterale prosjekter i 
Polen og Romania. Han har også ledet og deltatt i flere nasjonale prosjekter (BIBIKT, eGovMon, 
URUS). Berntzen var sentral i arbeidet med å utarbeide Europarådets rekommendasjon om e-
demokrati. Han har også vært evaluator for Europakommisjonen. Han har også deltatt på flere 
nasjonale og internasjonale konferanser med paperpresentasjon. Han har de siste fem årene vært 
medlem av programkomiteer for 17 forskjellige serier av internasjonale konferanser (CeDem, 
CENTRIC, COLLA, CYBERLAWS, ECDG/ECEG, ECSM, EGOV, EMCIS, EPART, IBIMA, ICDS, ICEGOV, ICIMP, 
ICTM, IWEMB, Smart City Conference, SOTICS), til sammen 60 individuelle konferanser. For tre av 
disse (CENTRIC, COLLA og ICDS) er han medlem av styringskomiteen. Han er også co-chair for «Big 
Data» på EMCIS. Han har bidratt med en rekke keynote-presentasjoner og tutorials på internasjonale 
konferanser. Han gjør også fagfellevurderinger for en rekke tidsskrifter. De siste årene har Berntzen 
hatt et utstrakt samarbeid med universiteter i Romania, og har deltatt i flere prosjekter innenfor 
sensorteknologi, digital forvaltning, internasjonalisering, og migrasjon, samt bidratt til organisering 
av to sommerskoler. Han har også vært foreleser på kurs i «High-Performance Government» i regi av 
den Saudi-Arabiske stiftelsen MILE. For sitt faglige engasjement har Berntzen blitt utnevnt til Fellow 
av IARIA og er medlem av IEEE, ACM og AIS. 

Førsteamanuensis Are Branstad har gjennom deltakelse i flere store forskningsprosjekter et stort 
nettverk av forskere innenfor innovasjon. Han har vært tilknyttet fagmiljøet ved Handelshøgskolen i 
Bodø gjennom arbeidet med doktorgraden siden 2005. Branstad har sampublikasjoner og pågående 
samarbeid med forskere ved NTNU og NIFU Step. Branstad er reviewer for European Journal of 
Innovation Management og er medlem av forskernettverket European Institute for Advanced Studies 
in Management (EIASM). Gjennom det NFR-finansierte forskningsprosjektet Trygghetspakken 
samarbeider Branstad med forskere fra SINTEF, IKT. Branstad deltar i et fou-prosjekt som svarer på 
en utlysning til et spesialnummer av Journal of Business Research. Her samarbeider han med forskere 
fra Karlstad business school og Senter for tjenesteinnovasjon, Handelshøyskolen i Bergen. I et fou-
prosjekt med fokus på implementering av nye velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren 
samarbeider han med forskere fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
og University of Melbourne (Australia). I et fou-prosjekt innen musikk, bærekraft og ledelse 
samarbeider Branstad med forsker ved Kent State University Ohio. Brandstad har med andre ord et 
nettverk av forskere han samarbeider med både nasjonalt og internasjonalt. Han har også deltatt på 
flere konferanser med paper. 

Professor Arild Danielsen er med i flere faglige nettverk for kulturforskere og forskere på sosial 
ulikhet og mobilitet. Danielsen er blant annet knyttet til nettverket Educational Careers for studier av 
klasser og eliter som ledes av Sosiologisk institutt, Universitetet i Oslo. Gjennom dette nettverket 
samarbeider han med forskere England, USA og Danmark. Han er medlem av International 
Sociological Association: Research Committee on Social Stratification (RC28) og Norsk 
Sosiologiforening. Han har skrevet bøker, bokkapitler og artikler sammen med forskere fra 
Universitetet i Oslo, Bergen og Århus. Han har vært reviewer i flere norske tidesskrifter og faglig 
konsulent for Norges Forskningsråd og Norsk Kulturråd. Han har også vært i redaksjonen til 
tidsskriftet Sosiologi i dag. Danielsen har deltatt med paper på flere nasjonale og internasjonale 
forskerkonferanser, sist på «Economic inequalities, deprivation, and poverty», ISA-RC28 ved 
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Universität Bern (2016) og konferansen om Increasing mobility and reducing inequality ved Columbia 
University i New York (2017). 

Førsteamanuensis Eiri Elvestad har et stort nettverk av sosiologer og medieforskere i Norge og 
internasjonalt. Hun er medlem i European Sociological Association, International Communication 
Association (Political communication), Norsk sosiologiforening og Norsk medieforskerlag. Hun er 
eksternt styremedlem i styret for Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, varamedlem i 
styret til Senter for Politisk kommunikasjon (PolKom) ved Universitet i Oslo og sitter i redaksjonen for 
Norsk medietidsskrift. Hun har vært reviewer i vitenskapelige tidsskrifter på nivå 1 og 2. Hun har 
publisert artikler, bok, bokkapitler og diverse paper sammen med forskere fra NTNU (Trondheim, 
Norge), UiO (Oslo, Norge), Goldsmiths University of London (London, UK), Oranim Academic College 
of Education (Haifa, Israel) og Portland State University (Portland, USA) de siste fem årene. I 
studieåret 2014-15 var Elvestad gjesteforsker ved Universitetet i Berkeley, California, USA. Hun har 
også deltatt på flere nasjonale og internasjonale konferanser med paperpresentasjon. 

Professor Stig Strandli Gezelius har omfattende nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 
forskning på offentlig forvaltning og inkluderende innovasjon. Hans pågående forvaltningsforskning 
omfatter prosjektet Aniwel som utføres av forskere fra UIO, HIOA, Bygdeforskning, NIBIO i Norge, 
samt SLU i Sverige. Tidligere forskning på innovasjon og bioøkonomi, blant annet innenfor det NIBIO-
ledede multinasjonale bio-økonomi prosjektet «TRIBORN», har omfattet samarbeid med bl.a. 
personer sentralt i det internasjonale Globelics nettverket og Nordregio. Han har en rekke 
sampublikasjoner med forskere fra andre institusjoner, både i Norge og internasjonalt, og har deltatt 
på en rekke fagkonferanser med paper i Norge og internasjonalt, herunder Globelics (Ankara, Tyrkia 
2013) og Nordic Ruralities (Trondheim 2014). Han har vært reviewer i en lang rekke internasjonale 
fagtidsskrifter, eksempelvis Sociology, PLOS ONE, Acta Sociologica, Human Ecology og Journal of 
Family and Economic Issues.  

Professor Jens B. Grøgaard er gjennom sin bistilling som forsker 1 ved NIFU del av et stort nettverk 
av norske og internasjonale forskere innfor arbeids- og utdanningsforskning. Grøgaard er medlem i 
Norsk sosiologiforening og det internasjonale nettverket RC28, som studerer sosial mobilitet. Han har 
vært og er involvert i flere store forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. I prosjektet 
«Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners» (2017-
2019) er han del av et nettverk av forskere og eksperter fra USN, NIFU, Fafo, OsloMet, VOX og Centre 
for Senior Policy (CPS) i Norge, og University of California (Los Angeles, USA), University of Oxford 
(UK) og University College London (UK). Grøgaard er også del av et nettverk med forskere på UiO 
(Oslo, Norge) og internasjonalt (RC28) gjennom sitt arbeid med forskning på sosial mobilitet og 
eliterekruttering i Norge. Han har skrevet bøker, bokkapitler, artikler og forskningsrapporter sammen 
med forskere fra USN, Fafo, Nifu, SSB og Universitetet i Tartu, Estland. Videre har han vært og er 
«reviewer» i en rekke nasjonale og noen internasjonale tidsskrifter. Han har også deltatt på en rekke 
nasjonale og internasjonale konferanser med paperpresentasjon, senest på RC28-konferanse, 
Columbia University, New York City, august 2017. 

Førsteamanuensis Marius Rohde Johannessen har jobbet og jobber sammen med forskere fra en 
rekke ulike institusjoner i inn- og utland. Mange av disse er knyttet til doktorgradsperioden ved 
Universitetet i Agder, hvor han publiserte sammen med SINTEF og kolleger internt. Han skriver 
sammen med sine tidligere veiledere, og publiserte i 2016 en journalartikkel sammen med dem. Han 
er også aktiv i miljøet rundt NOKOBIT (norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT), og skal 
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være med å organisere denne konferansen ved USN i 2020. Internasjonalt er Johannessen tilknyttet 
de to organisasjonene IFIP og IARIA, hvor han jevnlig publiserer, gjør fagfellevurderinger og deltar på 
konferanser og workshops. Han er også et aktivt medlem i det skandinaviske forskningsmiljøet på 
digitalisering av offentlig sektor, som møtes årlig på workshopen “Scandinavian workshop on 
eGovernment”. Når det gjelder sampublikasjoner og prosjekter har han vært med i prosjekter 
sammen med universitetet i Sibiu, National university for political sciences and administration 
(NUPSPA), samt Universitetet i Sofia. Han er også med i “Smart City smart government research 
practice consortium”, som ledes av senter for digitalisering av offentlig sektor ved University at 
Albany. Han har også deltatt med paper på flere nasjonale og internasjonale forskerkonferanser. 

Professor Jan Thomas Kobberrød samarbeider med nettverket fra Norges Bank-prosjektet, dels om 
en bearbeiding og utgivelse på Oxford University Press av institusjonshistorien om Norges Bank, dels 
om en historiografisk fremstilling av den mest kontroversielle og omdiskuterte fasen av Norges Banks 
historie: den såkalte paripolitikken på 1920-tallet. Han arbeider for tiden med en artikkel om den 
norske økonomiske historikeren Wilhelm Keilhau. Kobberrød opprettholder fortsatt kontakten med 
aktørene involvert i Comparative Aluminium Research Programme ved NTNU, og blir anvendt som 
rådgiver og ekstern sensor ved eksamener på alle nivåer. Innenfor historiografi har Kobberrød de 
senere årene samarbeidet med en forskningsgruppe ledet av professor Teemuu Ryymin, med 
utspring ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. 
Kobberrød har blitt en del brukt som fagfelle innenfor områdene historiografi og økonomisk politisk 
historie i Norge og Danmark. 

Førsteamanuensis Trond Løyning er med i flere faglige nettverk for sosiologer. Han er medlem i 
European Sociological Association (R09 – Economic Sociology) og Norsk Sosiologiforening. Han har 
skrevet bokkapitler og artikler sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, og samarbeidet i 
forskningsprosjekt sammen med forskere fra Institutt for samfunnsforskning. Han har vært reviewer i 
Tidsskrift for samfunnsforskning, Sosiologisk tidsskrift og Acta Sociologica. Løyning har også deltatt 
med paper på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser. Løyning har også deltatt i et 
internasjonalt nettverk av forskere innen sosiale nettverk (Interlocking directorates in business).   

Professor Ole Georg Mosengs faglige nettverk er omfattende både nasjonalt og internasjonalt. Han 
var vært Professor II ved Nord universitet siden 2012. Han er med iforskningsprosjektet Medieval 
urban health: From individual to public responsibility AD 1000-1600 (MedHeal600), som er et 
tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt (2017-2020). Videre er han del av forskernettverket 
Politisk kultur. Dette nettverket startet som  en forskningsgruppe ved HSN for flere år siden, med 
medlemmer fra en lang rekke fagdisipliner og internasjonale nettverk i Frankrike, UK, Sveits, Island 
og Skandinavia. En lang rekke pågående prosjekter. Moseng er også medlem i nettverkene Den 
norske historiske forening (HIFO), European Association for the History of Medicine and Health. 
Moseng var også initiativtaker til Tverrfaglig nettverk for medisinsk historie, startet opp november 
2000. Han har også vært invitert innleder ved flere norske og internasjonale konferanser som f.eks. 
ved Norsk demografisk forening sine konferanser(2001 og 2018) og konferansen til Social Science 
History Association (i New Orleans i oktober 1996). 

Førsteamanuensis Jon Reiersen har et stort nettverk samfunnsøkonomer både nasjonalt og 
internasjonalt. Han har i to perioder fram til 2016 ledet fagkomite for samfunnsøkonomi i 
Universitets- og høgskolerådet. Han er fortsatt medlem av komiteen. Siden 1991 har han vært 
medredaktør av Nordic Journal of Political Economy. Reiersen har vært reviewer for flere nasjonale 
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og internasjonale tidsskrift slik som Socio-Economic Review, Review of Social Economics, 
Scandinavian Journal of Business Research, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og 
Samfunnsøkonomen. Han har også blitt brukt som konsulent både av Cappelen Damm Akademisk og 
Gyldendal Akademisk i forbindelse med flere lærebokutgivelser i samfunnsøkonomi. 

Førsteamanuensis Dag Ove Skjold har publisert forskning i samarbeid med forskere fra andre 
akademiske institusjoner. Han har også et betydelig nettverk i næringslivet, og i kraftbransjen i 
særdeleshet. Han har vært medlem av redaksjonen i Scandinavian Economic History Review. Han har 
også vært en hyppig benyttet foredragsholder, i kraftbransjen især, og har også blitt benyttet som 
kommentator i medier i spørsmål knyttet til kraftbransjen spesielt.  

Førsteamanuensis Ole Jacob Thomassen har et nettverk av norske og internasjonale forskere 
innenfor arbeidslivsforskning. Nasjonalt har han kontakt og samarbeid med sentrale 
arbeidslivsforsknings-miljøer i norsk arbeidsliv, eksempelvis Arbeidsforskningsinstituttet og Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt. Internasjonalt har han et samarbeid med SydDanske Universitet (Erasmus-
opphold våren 2018) og Universitetet i Aalborg. Thomassen er medlem i Sosiologiforeningen, 
foreningen Hexis (et nettverk for forskere som er inspirert av Pierre Bourdieu) og er del av 
forskernettverket ‘Bourdieu and research in Organization and Management-studies’ (Researchgate). 
Han har vært reviewer i vitenskapelige tidsskrifter og var hovedkonsulent for boka ‘Visjoner for det 
gode arbeidsliv – arbeidsmiljøloven i et samfunnsvitenskapelig perspektiv’ (Cappelen Damm 
Akademisk, 2018). I januar 2018 var han medarrangør for et forskningsseminar i København om 
temaet ‘Bourdieu and studies in Organization and Management’. Thomassen er videre medredaktør 
og bidragsyter i utvikling av en antologi knyttet til denne tematikken, i samarbeid med SDU, AAU og 
University of Galsgow. Thomassen har også erfaring med å lede sesjoner på konferanser og ledet 
«New Public Management and its effects on the professional ethos; adressing myths and realities» 
sesjonen på The 9th Nordic Work Life Conference Oslo 13-15 June 2018. Han har deltatt på flere 
nasjonale og internasjonale konferanser med paperpresentasjon. 

Førsteamanuensis Finn Ørstaviks faglige nettverk er omfattende både i inn- og utland. Gjennom hans 
år i STEP og NIFU, hadde han et utstrakt samarbeid med kolleger i inn- og utland, blant annet med 
forskere ved Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Høgskolen Innlandet, Ålborg, Lund og 
København. I de senere år har Ørstavik vært aktivt engasjert i et nettverk av innovasjonsforskere med 
spesiell interesse for innovasjon i projektbasert produksjon. Dette samarbeidet har blitt formet 
gjennom to store forskningsprosjekter, der prosjektet «Plain Sailing» var det største og var ledet av 
Ørstavik. Det andre prosjektet, kalt Quality and Learning in Construction Production løper fra 2016 til 
2020, og ledes av Veidekke Entreprenør. Begge prosjektene har fått finansiering fra Norges 
Forskningsråd (totalbudsjettene har vært på henholdsvis 15 og 8 millioner NOK). Deltakerne i dette 
siste prosjektet er i tillegg til Veidekke og Universitetet i Sørøst-Norge, BI, Holte, Arkitektbedriftene, 
ENTRA og den Europeiske sammenslutningen ENCORD. «Plain Sailing» prosjektet var et samarbeid 
mellom Veidekke, BI, NIFU, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, og 
Maskinentreprenørenes forening og førte Ørstavik i kontakt med fagfolk fra NTNU, Chalmers og 
Copenhagen Business School, og senere til kontakt og utstrakt samarbeid med Professor Andrew 
Dainty ved Loughborough University, hvor han holdt foredrag ved et invitert opphold i 2016. Dette 
samarbeidet har ledet Ørstavik inn i ARCOM, en organisasjon for forskere interessert i 
prosjektledelse og til design og produksjon av det bygde miljø. ARCOM har årlige konferanser, hvor 
han har deltatt hvert år siden 2013, og skrevet konferanseartikler blant annet sammen med Prof. Will 
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Huges, Prof. Andy Dainty og Prof. Chris Harty. Det er etablert et faglig nettverk med utspring i 
forlengelsen av dette: The European Network for Research on Innovation in Construction (ENRIC; se 
@ENRICINFO på Facebook). Blant deltakerne i dette nettverket er er Prof. W. Hughes og Prof. C. 
Harty, Univ. of Reading; Prof. K. Tryggestad, CBS; K. Hultén, Chalmers; Å. Linné, Uppsala Univ.; Prof. 
C. Ivory, Anglia Ruskin University; Prof. Z. Szalkai, Budapest University; Prof. H. Håkansson, BI; Prof. A. 
Pedersen, NTNU; Prof. F. Crespin Mazet, EM Lyon; Prof. A. Tunisini, Univ. Cattolica di Milano. 
Nettverket arrangerer halvårlige nettverksmøter, har søkt COST om støtte i to omganger, og er i dag 
ramme for en bokutgivelse hvor en redigert antologi skal gis ut av Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg til krav til fagmiljø: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) 5 
Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist  6 
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller 
faglig utviklingsarbeid.  

7 

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som 
fagmiljøet deltar aktivt i 

8 

Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere Ikke relevant 
 

 

  



 
STUDIEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 

* Faglig tilhørighet (fakultet og institutt) 
USN Handelshøyskolen, HSI 

* Studieprogrammets navn (bokmål) 
Master i samfunnsanalyse 

* Studieprogrammets navn (nynorsk)  
Master i samfunnsanalyse 

* Studieprogrammets navn (engelsk) 
Master in Social Analysis 

* Studieprogrammets omfang og organisering 
 Type studium eller grad: Mastergrad int. §3, 2 år 
 Organisering av studiet: stedsbasert, campus Vestfold 
 Undervisningsspråk: Norsk  

* Finansiering 
100% bevilgningsfinansierte studieplasser 

* Kull  
2019 

*Opptakskrav 
• Fullført samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller tilsvarende. 
• For søkere med annen bachelorgrad eller tilsvarende, kreves fordypning i 

samfunnsvitenskapelige emner av minst 80 studiepoengs omfang.  
• Det kreves minst 7½ studiepoeng emner som gir innføring i samfunnsvitenskapelige metoder 

der det inngår bruk av kvantitative data og statistiske analyseteknikker. 
• Det kreves Examen philosophicum (ex.phil.) eller tilsvarende.  

 
For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Søkere som har utenlandsk 
utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper. 

  



STUDIEPLAN – del 2 (Overskrifter i studieplan/Infotyper) 
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 
 

* Mål for studieprogrammet  
Master i samfunnsanalyse handler om ulike sider av forholdet mellom samfunnet og økonomien. 
Studiet har en klar og avgrenset tematisk profil, med fokus på hvordan økonomisk virksomhet 
samvirker med sosiale systemer som organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivå i samfunnet. 
Det blir særlig lagt vekt på to grunnleggende forhold i moderne samfunn: For det første at 
institusjoner og strukturer som nasjonalstaten, nasjonal lovgivning og interesseorganisasjoner 
fremdeles er viktige. For det andre at utviklingstrekk som globalisering og informasjonsteknologiske 
innovasjoner skaper nye betingelser og utfordringer i arbeidslivet. Studiet gir en anvendbar kunnskap 
om økonomisk liv, om styringen av økonomisk liv og om det økonomiske livs rammebetingelser.  

Master i samfunnsanalyse er dermed et samfunnsvitenskapelig studium rettet mot yrkeslivets 
kompetansebehov. Studiet skal fremme studentenes evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte 
problemer, og til å sette problemene inn i en større samfunnssammenheng. Gjennom å beherske et 
mangfold av metoder og perspektiver, skal studentene kunne analysere årsaker, konsekvenser og 
løsningsmuligheter når det gjelder utfordringer oppdragsgivere står overfor. Studentene vil få solid 
innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, slik som globalisering, teknologisk utvikling og 
offentlig styring, og redskaper til å analysere konsekvenser av disse prosessene.  Det fokuseres på 
hvordan offentlig og privat sektor er formet av politiske, ideologiske, sosiale og historiske forhold.   
Studiet gir studentene omfattende utrednings- og analysekompetanse som kan anvendes på 
sammenhenger mellom offentlige myndigheter, næringslivet og det øvrige samfunnet. 

De fire obligatoriske kjerneemnene i masterprogrammet omfatter ulike typer sosiale prosesser på 
ulike nivåer: Det dreier seg om prosesser på uformelt og mellommenneskelig plan, prosesser knyttet 
til organisasjon og styring, samt prosesser på internasjonalt nivå. Det blir lagt vekt på hvordan 
prosesser på ulike nivåer er forbundet med hverandre. Nasjonal regulering blir for eksempel påvirket 
av globale prosesser, ikke minst fordi statlige organer ofte er aktive i å etablere overnasjonale 
standarder og regler. Organisering og ledelse i arbeidslivet, og de formene for motstand dette kan 
utløse, vil være preget både av globale trender innen management, av nasjonale tradisjoner og 
overenskomster, og av statlige tiltak for regulering. Formelle overenskomster og reguleringer bidrar 
til å forme sosial nettverk, ikke minst på overnasjonalt nivå. Det skaper også rammer for tillitsforhold 
som utvikles over tid i økonomi og arbeidsliv. Samtidig danner tillit og nettverk ofte avgjørende 
supplementer til formelle ordninger, ikke minst fordi forsøk på rasjonell planlegging og overordnet 
regulering kommer til kort i praktiske situasjoner. Uformelle nettverk og tillitsrelasjoner kan dessuten 
bidra til at sosiale prosesser utvikler seg i andre retninger enn det rasjonelle organisasjonsplaner og 
overordnede reguleringer sikter mot.   

Masterstudiet gir studentene en anvendelig bakgrunn til arbeide som fagpersoner, analytikere, 
konsulenter, saksbehandlere, rådgivere eller rådgivere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. 
Studentene skal kunne anvende kunnskapen de lærer på praktiske problemstillinger de vil møte i 
arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Faglig 
innsikt og analytiske ferdigheter er svært viktig for at studentene skal være i stand til å forstå 
samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og for at de skal bli kvalifisert til å handle 
innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer. Studentene vil lære å planlegge og gjennomføre 



egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og 
erfaringer. Målet er at dette vil bidra til utvikling av god praksis. 

 

* Læringsutbytte  
 
Kunnskap 
Etter fullført masterstudium har kandidaten 

 omfattende kunnskap om ulike typer sosiale prosesser på uformelt- og mellommenneskelig 
nivå, organisasjonsnivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå 

 spesialisert innsikt i hvordan økonomisk virksomhet samvirker med sosiale systemer som 
organiserer og regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet 

 avansert kunnskap om styringen av økonomisk liv, om det økonomiske livs rammebetingelser 
og om konsekvenser av ulike typer økonomisk organisering 

 avansert kunnskap om betydningen av institusjoner og strukturer som nasjonalstaten, 
nasjonal lovgivning og interesseorganisasjoner for økonomisk virksomhet 

 inngående kjennskap til hvordan globalisering og informasjonsteknologiske innovasjoner 
skaper nye betingelser og utfordringer 

 avansert kunnskap om samfunnsvitenskapelig teorier og metoder  

 
Ferdigheter 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 anvende, og forholde seg kritisk og refleksivt til, samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og 
fortolkninger og arbeide selvstendig med problemløsning av både praktisk og teoretisk art 

 analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige perspektiver 
og være bevisst disse vitenskapenes egenart og plass i samfunnet 

 analysere, og forholde seg kritisk til, ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere 
faglige resonnementer  

 anvende oppnådd kunnskap på nye samfunnsområder  
 gjennomføre – under veiledning – et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 

utviklingsprosjekt, og gjøre dette arbeidet i tråd med gjeldende forskningsetiske normer i 
samfunnsvitenskap 

 anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 

 analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger ut fra et 
samfunnsvitenskapelig perspektiv 

 anvende kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom studiet for å gjennomføre 
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter på nye områder 

 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, 
både overfor spesialister og allmennheten 



 sette enkeltfenomener inn i en større samfunnsmessig sammenheng og formulere seg 
presist om kompliserte sammenhenger 

 formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor fagfeltet 

 

*Oppbygging og gjennomføring 
Master i samfunnsanalyse er satt sammen av fire obligatoriske kjerneemner (a 7, 5 studiepoeng) som 
reflekterer studiets hovedprofil, fire metodeemner (a 7,5 studiepoeng), 30 studiepoeng valgemner 
(med mulighet for opphold ved utenlandsk studiested) og 30 studiepoeng masteroppgave.  

Målsettingen det første studieåret er å bygge allmenn analytisk kompetanse gjennom fire 
metodeemner, samt å introdusere studentene til masterens tematiske profil gjennom fire 
obligatoriske kjerneemner. I andre studieår kan studentene spesialisere seg, både gjennom 
valgemnene som tilbys, og gjennom masteroppgaven.  

1. studieår – obligatoriske emner 
I første semester gjennomføres to obligatoriske metodeemner og to kjerneemner. Metode-
kompetanse er nødvendig for å tilegne seg den forskningsbasert kunnskapen som inngår i studiet. 
Det er også uomgjengelig kunnskap for å gjennomføre egne undersøkelser og besvare empiriske 
problemstillinger i en masteroppgave. Det første metodeemnet er Kvalitativ metode.  Sentralt i dette 
emnet er prinsipper for tolkning og analyse av data som ofte er tekstbaserte. Videre tar studentene 
emnet Forskningsdesign, hvor det fokuseres både på prinsipielle og vitenskapsteoretiske aspekter 
ved forskning, og på praktiske sider ved gjennomføringen av undersøkelser.   
 
Det ene kjerneemnet første semester er Tillit og nettverk. I emnet diskuteres disse viktige begrepene 
i samfunnsvitenskapen. Tillit og nettverk er begreper som kan benyttes i samfunnsanalyser av vidt 
forskjellige fenomener. Begrepene knyttes her særlig til økonomiske forhold. Emnet tar blant annet 
opp det sosiale grunnlaget for økonomisk liv og hvordan aktører samhandler i markeder og 
organisasjoner. Det andre kjerneemnet dette semesteret er Regulering og samfunnsstyring. 
Gjennom regulering og samfunnsstyring har offentlige myndigheter en sentral rolle i økonomien.  
Emnet fokuserer på hvordan statlig regulering preger moderne markeder og markedsaktører, og 
hvordan disse reguleringene påvirkes av overnasjonale føringer og standarder. Emnet handler altså 
om ulike måter økonomisk liv styres på, og om styringens ulike begrunnelser og rammebetingelser.  

I andre semester tas de to andre obligatoriske metodeemnene og to kjerneemner. Kvantitativ 
metode fokuserer på sentrale statistiske metoder for å analyse data. Dette er en viktig og nødvendig 
kompetanse for å kunne utføre samfunnsanalyser. Videre gjennomføres emnet Forprosjekt. Målet 
med emnet er å få studentene til å lage et realistisk opplegg for masteroppgaven basert på innsikter 
fra de øvrige metodeemnene. Kjerneemnet Økonomisk globalisering andre semester tar opp hvordan 
økonomisk virksomhet i enkeltland i økende grad er blitt integrert i globale sammenhenger. Det 
diskuteres hvilke utfordringer og muligheter som oppstår når bedrifter og andre organisasjoner må 
forholde seg til overnasjonale prosesser. Det andre kjerneemnet Organisering, ledelse og motstand 
fokuserer på hvordan norske og nordiske praksiser utfordres av globale endringer, og hvordan 
organiserings- og ledelsesprinsipper skaper ulike former for motstand. Emnet tar opp organisering og 



ledelse i et bredt samfunnsvitenskapelig (ny-institusjonelt) perspektiv. Det legges vekt på hvordan 
organisasjoner preges både av spenninger i forhold til omgivelsene og av indre motsetninger.  

2. Studieår – valgemner og masteroppgaven 
I tredje semester skal studentene velge valgemner enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lokalt 
kan studentene velge mellom seks emner a 7.5 studiepoeng som alle er godt tilpasset master-
programmet og dets overordnete læringsutbytter. Etter nærmere avtale kan valgemner også tas fra 
andre masterprogram ved USN. Valgemnene skal gi studentene mulighet til å fordype seg i spesifikke 
temaer som kan følges opp i masteroppgaven.  

Det legges til rette for at studentene som ønsker opphold ved utenlandske universiteter skal kunne 
ta 30 valgfrie studiepoeng innen relevante emner. Utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter 
skal i vareta behovet for et kvalitetsmessig optimalt utenlandsopphold, både faglig og praktisk. 

I fjerde semester skal studentene skrive masteroppgave. Arbeidet med masteroppgaven skal gi 
studenten solide analytiske ferdigheter, basert på et selvstendig studium av en selvvalgt 
problemstilling. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid hvor studentene skal anvende 
teoretiske og metodiske kunnskaper for å belyse og analysere et forskningsspørsmål. Forut for 
arbeidet med selve masteroppgaven forutsettes at studentene i løpet av emnet Forprosjekt allerede 
har utarbeidet en realistisk og klar plan for gjennomføringen av oppgaven. De metodiske 
ferdighetene i programmet er tilpasset behovet for å kunne mestre dyptgående empiriske analyser. 
Et vidt spekter av temaer kan godkjennes som tema for oppgaven, men oppgaven bør fortrinnsvis 
være relatert til masterens tematiske profil. Arbeidet med masteroppgaven er basert på at 
studentene arbeider selvstendig med sitt prosjekt, i samråd med sin faglige veileder. Studentenes 
masterprosjekt bør relateres eller knyttes til fagpersonalets fou-prosjekter. 
 
Obligatoriske og valgfrie emner 

Obligatoriske emner: 
o Regulering og samfunnsstyring (7.5 stp) 
o Tillit og nettverk (7.5 stp) 
o Regulering og samfunnsstyring (7.5 stp)  
o Økonomisk globalisering (7.5 stp) 
o Forprosjekt (7.5 stp) 
o Forskningsdesign og datastrategi (7.5 stp) 
o Kvantitativ metode (7.5 stp) 
o Kvalitativ metode (7.5 stp) 
o Masteroppgave (30 stp) 

Valgemner: 
o Digitalisering og samfunn (7.5 stp) 
o Innovasjon i samfunnsperspektiv (7.5 stp) 
o Medier tillit og demokrati (7.5 stp) 
o Sosial ulikhet og polarisering (7.5 stp) 
o Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid (7.5 stp) 
o Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver (7.5 stp) 
o Velferdsstaten og arbeidsmarkedet (7.5 stp) 

 
  



Studiemodell Master i samfunnsanalyse fra opptak 2019 
 

1. semester (høst) 2. semester (vår) 3. semester (høst) 4. semester (vår) 

Kvalitativ metode (7,5 stp) Kvantitativ metode (7,5 stp) 
Valgemner (til sammen 
30stp) 

Mulighet for opphold ved 
utenlands studiested 

SA-MA5030 (30stp) 

Forskningsdesign og 
datastrategi (7,5 stp) 

Forprosjekt (7,5 stp) 

Tillit og nettverk (7,5 stp) Økonomisk globalisering (7,5 
stp) 

Regulering og 
samfunnsstyring (7,5 stp) 

Organisering, ledelse og 
motstand (7,5 stp) 

 
 
* Læringsaktiviteter  
Læringsaktivitetene i høyere utdanning har et tosidig formål. På den ene siden skal aktivitetene 
besørge tilegnelse av faget. På den andre siden skal aktivitetene bygge studentenes evne til 
selvstendig arbeid, refleksjon og formidling. De sentrale læringsaktiviteter i emnet er: 

1. Selvstudium. Selvstudium er hjørnesteinen i de fleste høyere studier, og skal besørge at 
studentene, gjennom å utvikle sine evner til selvstendig kunnskapstilegnelse, selv skolerer 
seg i faget. Det forventes at studentene jobber med pensumlesing gjennom hele kurset, 
fortrinnsvis i henhold til progresjonen i forelesningsplanen. 

2. Forelesninger. Faglærers forelesninger er veiledninger i pensumstoffet, og skal fungere som 
støtte til studentenes selvstendige pensumlesing. Forelesningene skal bidra til faglig oversikt 
og bedret forståelse av stoff tilegnet gjennom selvstudium. 

3. Kollokviegrupper. Kollokvier er egenorganiserte studentgrupper der deltakerne trener opp 
sin formidlingsevne, og bedrer sin faglige forståelse, gjennom å fungere som lærere for 
hverandre. Kollokvier er særlig godt egnet til formidlingstrening, og er derfor sterkt anbefalt i 
eksamensforberedelsene. 

4. Gruppeseminarer. Seminarene tjener samme formål som kollokviegruppene, men 
organiseres av faglærer. Faglærer vil som hovedregel forberede oppgaver som studentene 
besvarer gjennom samtaler seg imellom. Under gruppeseminarer vil faglærer, som et 
supplement til studentenes egeninnsats, være tilgjengelig for spørsmål fra studentene. 

 
* Vurderingsformer 
Studentene vil gjennom studiet møte ulike eksamens- og vurderingsordninger som til sammen gir et 
bredt grunnlag for vurdering av forventet læringsutbytte. Vurderingsformer og eksamener vil variere 
mellom emnene. Det henvises til de enkelte emneplan for detaljerte beskrivelser. 

Obligatoriske arbeidskrav underveis i et emne skal bidra til å gi studenten jevn faglig progresjon 
gjennom semesteret og gi grunnlag for refleksjon, dialog og diskusjon rundt problemstillinger i 
aktuelt fagområde. I arbeidskravene inngår enten skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, 
forberedte diskusjoner eller obligatorisk frammøte. Arbeidskravene skal enten gjøres individuelt eller 
i gruppe. På denne måten bidrar arbeidskravene til å bygge opp under evne til selvstendig arbeid, 
evne til å samarbeide med andre og trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon innenfor alle 



studiets fagområder. Gjennom hele studiet er det viktig at studenten utvikler evnen til å reflektere 
over egen praksis og til å ta imot veiledning for å kunne justere egen praksis om nødvendig. 

I Master i samfunnsanalyse benyttes godkjent/ikke godkjent i obligatoriske arbeidskrav. 
Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.  

Følgende eksamensformer vil benyttes i studiet: 
 Skriftlig eksamen, 4 timer. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk kunnskap samt 

evne til å arbeide under press. 
 Hjemmeeksamen (individuell eller i gruppe). Denne eksamensformen måler analytiske 

ferdigheter, faglig og teoretisk kunnskap, skriftlig formidlingsevne samt evne til å samarbeide 
dersom man løser oppgaven i gruppe. 

 Hjemmeeksamen, veiledet oppgave (individuell eller i gruppe). Denne eksamensformen 
måler evne til å bruke kunnskaper på nye områder, analytiske ferdigheter, evne til å tenke 
selvstendig og kritisk, skriftlig formidlingsevne, faglig og teoretisk kunnskap, evne til å tilegne 
seg ny kunnskap, metodiske ferdigheter, evne til å administrere og koordinere oppgaver, og 
evne til å samarbeide. 

 Muntlig eksamen. Denne eksamensformen måler faglig og teoretisk kunnskap, muntlig 
formidlingsevne, evne til å administrere og koordinere oppgaver og evne til å samarbeide 

Underveisvurdering 
Studiet inneholder ulike former for underveisvurdering. Vurdering av studentens muntlige, skriftlige 
og grafiske presentasjoner er knyttet til obligatoriske innleveringer, seminaraktivitet, samt skriftlige 
og muntlige framlegg. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 
 
Sluttvurdering 
Som sluttvurdering i emnene gjennomføres enten eksamen, hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller 
muntlig eksamen. Forskrift om studier og eksamener ved USN angir rammene. Det gis graderte 
karakterer i avsluttende eksamen.  

Skriftlig eksamen  
Skriftlig eksamen kan for eksempel gjennomføres i form av skoleeksamen, hjemmeeksamen og som 
masteroppgave. Se aktuelle emneplaner for detaljer. 
 
Muntlig eksamen  
Muntlig eksamen gjennomføres individuelt, for eksempel som muntlige fremlegg eller samtaler, med 
utgangspunkt i obligatoriske arbeider underveis i emnene. Den kan også gjennomføres som 
eksaminasjon eller framføring. Se aktuelle emneplaner for detaljer.  
 
Forutsetninger for å ta eksamen 
Emneplanene viser hvilke obligatoriske oppgaver som må være godkjent før studenten kan gå opp til 
eksamen. Det henvises til Forskrift om studier og eksamener ved USN for bestemmelser angående 
flere eksamensforsøk.  
 

* Studentutveksling og internasjonalisering 
Ved USN finnes det muligheter og ordninger for studenter som ønsker studieopphold i utlandet i 
minst ett semester. I Master i samfunnsanalyse er det lagt til rette for at studentene kan utveksle i 
tredje semester. Studentene kan kontakte studieveileder dersom de ønsker et studieopphold i 



utlandet. Om en ønsker å få godkjent studier i utlandet som en del av mastergraden, må dette søkes 
om individuelt. Søknaden rettes til det instituttet som har ansvaret for masterprogrammet. 

* Relevans for videre studier 

Studiet kvalifiserer til opptak på relevante Ph.D. program. 
 
Annet 
Kontakt fakultetet om innpassing (godskrivning av tidligere utdanning) i studieprogrammet. 

 

*Godkjent studieplan  
 
Endringsbeskrivelse 
 
 

 
  



STUDIEPLAN – del 3 (andre tilhørende tekster) 
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 

* Tekst til vitnemål 
Studiets målsetting og innhold 

Master i samfunnsanalyse har gitt kandidatene solid teoretisk kunnskap om hvordan offentlig og 
privat sektor er formet av politiske, ideologiske, sosiale og historiske forhold. Kandidatene er oppøvd 
til å identifisere arbeidslivsrelaterte problemer, og til å sette problemene inn i en større 
samfunnssammenheng. Utvikling av faglig innsikt og analytiske ferdigheter har satt kandidatene i 
stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og de er kvalifisert til å handle 
innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer.  

Masterstudiet har gitt kandidatene omfattende utrednings- og analysekompetanse som kan 
anvendes på sammenhenger mellom offentlige myndigheter, næringslivet og det øvrige samfunnet. 
De har lært å planlegge og gjennomføre egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig 
og kunne utveksle synspunkter og erfaringer.  

Etter fullført studium er kandidatene godt kvalifisert til å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i 
privat-, offentlig- og frivillig sektor.  

 

* Tekst til Diploma Supplement (DS) 
The aim and content of the study 

The Master in Social Analysis has given the students solid theoretical knowledge of how the public 
and private sectors are shaped by political, ideological, social and historical conditions. Candidates 
are skilled to identify work-life related problems and to frame the issues in a broader societal 
context. Development of theoretical insights and analytical skills has enabled candidates to 
understand the social impact of decisions, and they are qualified to act in accord with legal, 
environmental and ethical norms and requirements. 

The Master's degree program has given the candidates extensive research skills that can be applied 
to analyse relationships between public authorities, industry and the rest of society. They have 
learned to plan and carry out projects, and are able to communicate research outcomes in writing 
and orally. They can take part in collegial and scholarly discussions exchanging views and 
experiences. 

Upon completion of the course, candidates are well qualified to work as professionals and advisors in 
the private, public and NGO sectors. 

 

* Tekst til markedsføring av studiet (studietilbudstekst) 
Master i samfunnsanalyse 

Ønsker du å arbeide med å undersøke samfunnsforhold? Vil du finne ut hvordan økonomiske forhold 
henger sammen med andre sider av samfunnet? Vil du vite mer om hvordan globalisering, 
kommunikasjonsmedier og teknologiske endringer preger næringsliv og offentlig sektor? Ønsker du 



en utdanning som gir solid grunnlag for å forstå og å skape endringer i det norske samfunnet? I så fall 
er Master i samfunnsanalyse noe for deg. 

Denne masteren tilbys av Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studiet legger vekt på 
organisasjonsforhold og økonomiske forhold, men det skiller seg fra økonomistudier ved å ha en mer 
samfunnsvitenskapelig innretning.  Studiet fokuserer på hvordan organisasjoner og økonomisk 
aktivitet er vevd sammen med resten av samfunnet. Studiet handler ikke om økonomiske 
beregninger eller organisasjonsledelse, men om hvordan systemer på ulike samfunnsnivåer virker 
sammen. Derfor er også reguleringer og institusjoner i offentlig sektor et viktig tema. 

Master i samfunnsanalyse gir kompetanse i å gjennomføre både vitenskapelig og mer praktisk 
rettede undersøkelser av samfunnsforhold. I studiet inngår emner i samfunnsvitenskapelig metode, 
og emner som gir kompetanse i å planlegge, gjennomføre og formidle resultatene av 
samfunnsvitenskapelige studier. De ulike fordypningsemnene i studiet tar både opp både 
forutsetninger for og virkninger av ulike former for økonomisk organisering. 

 



 
 
 

OBLIGATORISKE EMNER 



EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS)  * Inngår i studieprogram  
Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Regulering og samfunnsstyring  * Emnenavn (nynorsk) 
Regulering og samfunnsstyring * Emnenavn (engelsk) 
Regulation and governance * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng 7,5 
 Antall semester 1 
 Undervisningsspråk Norsk 
 Organisering av emnet: Campus  

  



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Regulering og samfunnsstyring handler om hvilken rolle offentlige myndigheter har i 
økonomien. Studentene får kunnskap om ulike måter økonomisk liv styres på, og om styringens 
rammebetingelser og begrunnelser.  

Moderne samfunn formes av måten økonomisk liv styres på. Økonomisk liv, alt fra produksjon til 
forbruk, er avhengig av forutsigbarhet og samordning. Forbrukerne trenger for eksempel trygghet for 
at maten i butikken er trygg, og at pengene deres er sikre på konto. Offentlige reguleringer skal sørge 
for trygghet og forutsigbarhet. Regulering er felles regler for å sikre at aktører handler innenfor 
bestemte rammer og for å skape tillit blant aktører i økonomisk liv. Reglene og måten de utformes på 
er et sentralt tema. 

Offentlig styring er ingen garanti for at aktørene oppfører seg slik myndighetene ønsker. Derfor vil 
diskusjonen også handle om håndhevelse av reguleringer, og ulike tilpasninger som regulerte aktører 
benytter seg av.  

Alle moderne samfunn er i stor grad regulerte. Likevel preges samfunnene av ulike ideologier 
angående styrende myndigheters rolle. Men i hvilken grad er det samsvar mellom ideologi og 
praksis?  Er det blitt mindre regulering i de siste tiårenes markedsorienterte samfunn? Spiller 
velferdspolitiske målsettinger en rolle i dagens regulering? Hvilken rolle spiller overnasjonale 
reguleringer i en globaliserende verden?  

I et langsiktig historisk perspektiv er moderniseringen av samfunnet preget av en kraftig vekst i 
offentlige reguleringer, som iverksettes av et stort antall organisasjoner i samfunnet. En konsekvens 
er at nyere historie er preget av stadige kontroverser om omfanget og innrettingen av reguleringer. 
Derfor har både konsumenter, arbeidstakere, bedriftsledere og embetsfolk behov for 
samfunnsanalytisk kompetanse om regulering av økonomisk liv. Emnet gir kompetanse i slik analyse. Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten 

Kunnskap: 
 ha inngående kunnskap om offentlige institusjoner som regulerer økonomisk liv 
 ha avansert innsikt i prinsipper, begrunnelser og former for regulering og samfunnsstyring 
 ha inngående kunnskap om iverksetting og etterlevelse av reguleringer 
 ha bred oversikt over sentrale teorier og forskningsfelt innenfor regulering og 

samfunnsstyring 

Ferdigheter 
 kunne orientere seg blant ulike typer krav og insentiver fra offentlige myndigheter 



 kunne anvende teorier og begreper for å forstå og analysere ulike sider ved regulering og 
samfunnsstyring 

 kunne føre kvalifisert dialog med offentlige tilsynsmyndigheter 
 kunne ta begrunnede valg av styringsformer og virkemidler 

Generell kompetanse 
 kunne stille begrunnede spørsmål angående regulering og samfunnsstyring 
 kunne reflektere kritisk over regulering og samfunnsstyring 
 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og 

gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt  
 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette  

 * Læringsaktiviteter 
Studentene skal arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele semesteret. 
Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer, organisert av faglærer, 
vil studentene trene på å anvende teorier og begreper for å analysere ulike sider ved regulering og 
samfunnsstyring. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Deltakelse i undervisning og seminarer er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. Utgifter i emnet 
 * Vurderingsformer 
Hjemmeeksamen, varighet en uke (syv dager). 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  Annet 
 * Litteratur 
Ayres Ian, and John Braithwaite. 1992. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation 
Debate. New York: Oxford Univ. Press. Kap. 1-4. 

Baldwin, Robert, Martin Cave, og Martin Lodge et al. (2012) Understanding Regulation. Oxford: 
Oxford University Press. Kap. 2, 4, 6-8, 11-14, 18, 19, 21 

Gezelius, Stig S., and Maria Hauck. 2011. “Toward a Theory of Compliance in State-Regulated 
Livelihoods: Comparing Compliance Motivations in Developed and Developing World Fisheries,” Law 
and Society Review 45: 435–470. 



 

Kagan, Robert A., and John T. Scholz. 1984. The ’Criminology of the Corporation’ and Regulatory 
Enforcement Strategies. In Enforcing Regulation, edited by Keith Hawkins and John M Thomas. 
Boston, MA: Kluwer. 

Lipsky, Michael (2010 [1980]). Street-Level Bureaucracy. Kap. 1-2. 

Løyning, Trond (2007): Nettverk og regulering i en globalisert økonomi, i Odd Gåsdal, Trond Løyning, 
Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. 
Bergen: Fagbokforlaget. 

Løyning, Trond (2014): Nyliberalisme, finanskrise og håndtering av risiko: En vurdering av reformtiltak 
innen finansreguleringen. Sosiologisk tidsskrift. 22 (2) s. 120-145 

May, Peter J. (2007). Regulatory regimes and accountability. Regulation & Governance 1: 8-26. 

Polanyi, Karl (1957 [1944]) The great transformation. Boston Beacon Press. Kap. 3-6, 10. 

Stub, Marius (2011) Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2. 

 * Godkjent emneplan  Endringsbeskrivelse  



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i samfunnsanalyse  * Emnenavn (bokmål) 
Tillit og nettverk * Emnenavn (nynorsk) 
Tillit og nettverk * Emnenavn (engelsk) 
Trust and networks * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 * Faglig innhold i emnet 

I emnet Tillit og nettverk handler det om disse to grunnleggende elementer i alle samfunn og sosiale 
situasjoner på både individ- og samfunnsnivå. Hva betyr det for et samfunn at folk flest har tillit til 
institusjoner som rettsvesen, politikere og nyhetsmedier? Hva betyr det for oss å ha tillit til at venner 
vil hjelpe når vi har behov for det? Hva betyr det for ledere i næringslivet at de kan ha tillit til at de 
ikke blir lurt av samarbeidspartnere? Hvorfor foretrekker arbeidsgivere ofte å ansette folk gjennom 
sitt eget nettverk? Hvorfor har folk ofte forbindelser til andre som ligner dem selv? Har sosiale 
medier bidratt til at nettverk har fått betydning på nye måter? Hvordan har medieutviklingen 
konsekvenser for tilliten til all informasjonen vi får? Slike spørsmål om tillit og nettverk vil bli 
analysert og diskutert med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige teorier. 
 
Det finnes mange eksempler på at organisasjoner og individer som ikke etablerer tillitsforhold, og 
ikke kan støtte seg på uformelle nettverk, stivner og blir dårlig egnet til å håndtere uforutsette 
situasjoner. Dette gjelder ikke minst i moderne økonomisk virksomhet. Et velfungerende samfunn 
forutsetter at aktørene har tillit til hverandre ut over det som er nedtegnet i formelle kontrakter, og 
at de kan basere seg på ulike former for nettverk. Et velfungerende demokrati og rettssamfunn 
forutsetter på den andre siden at betydningen av uformelle nettverk begrenses i ulike 
sammenhenger, og at befolkningen har tillit til informasjonen de får.  

Tillit og nettverk kan studeres og analyseres hver for seg. Det finnes også klare forbindelser mellom 
disse sosiale aspektene. Tillit er ofte en forutsetning for at nettverk etableres og opprettholdes.  
Nettverk kan på sin side danne grunnlag for tillit. Denne gjensidigheten vil være sentral i emnet. 

En forståelse av tillit og nettverk vil være viktig enten man er politisk engasjert borger, arbeidstaker, 
leder av en bedrift eller saksbehandler i staten. Gjennom å diskutere sentrale teorier og analytiske 
tilnærminger om tillit og nettverk bidrar emnet med kompetanse til en slik forståelse.  

 Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  
 
Kunnskap 

 ha inngående kunnskap om tillitsbegrepet og kjennskap til empirisk forskning om tillit  
 ha avansert kunnskap om nettverksbegrepet, nettverksteorier og innsikt i utviklingen av 

nettverksforskning  
 ha omfattende kunnskap om forholdet mellom tillit og nettverk 

 
Ferdigheter 

 kunne anvende teorier og begreper om nettverk for å analysere ulike samfunnsforhold  
 kunne anvende teorier og begreper om tillit for å analysere ulike samfunnsforhold  
 kunne anvende teorier og begreper for å analysere sammenhenger mellom tillit og nettverk 



 kunne arbeide selvstendig med oppgaver om komplekse forhold og gi en skriftlig og muntlig 
framstilling  

Generell kompetanse 
 kunne stille begrunnede spørsmål om tillit og nettverk 
 kunne reflektere kritisk om tillit og nettverk 
 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og 

gjennom dette bidra til å øke egen og andres innsikt  
 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette 

 * Læringsaktiviteter 
I dette emnet skal studentene arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele 
semesteret. Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer, organisert 
av faglærer, vil studentene trene på å anvende nyere teorier og begreper for å analysere ulike sider 
ved tillit og nettverk. Praksis  * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Én muntlig presentasjon av pensumstoff på gruppeseminar (enten individuelt eller to studenter 
sammen) er obligatorisk.  Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent – godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i 
gruppe eller i plenum.  
 Utgifter i emnet  * Vurderingsformer  
Individuell hjemmeeksamen, varighet en uke (syv dager).  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  Annet  * Litteratur 
Banfield, E. 1958: The Moral Basis of a Backward Society. New York: The Free Press. Kapittel 1-2 og 5-8.  
Gambetta, D. 1988: “The Price of Distrust”. I D. Gambetta (Ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative 
Relations. London: Basil Blackwell.  
  
Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2009). Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How 
They Shape Our Lives - How Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do. New 
York: Little, Brown and Company. IKKE HELE BOKA 



Elvestad, E., & Phillips, A. (2018). News media exposure and political engagement in high trust and low 
trust societies. Paper presented at the 68th Annual International Communication Association Conference, 
24-28 May, Prague, Czech Republic. 
 
Elvestad, E., Phillips, A., & Feuerstein, M. (2017). Can Trust in Traditional News Media Explain Cross-
National Differences in News Exposure of Young People Online? Digital Journalism (Published online June 
16 2017). doi:10.1080/21670811.2017.1332484 
 
Giddens, A. 1991: Modernity and Self-identity. Cambridge: Polity Press. Kapittel 2. 
Guldbrandsen, T. 2000: “Om tillit”. Sosiologi i dag, 30, 67-95.  
 
Kadushin, C. (2012). Understanding social networks : theories, concepts, and findings. Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Luhmann, N. 1999: Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet. København: Hans Reitzels 
Forlag. Kapittel 1, 3-7 og 10.  
 
Løyning, Trond (2015): Næringslivseliter og makt. Styrenettverk i perioden 2008–2013, i Teigen, Mari 
(red.): Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 139-159. 
 
McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. 
Annual Review of Sociology, 27(1), 415-444. 
 
Putnam, R. D. 1993: Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J: Princeton 
University Press. Kap. 6: Social Capital and Institutional Success.    * Godkjent emneplan  Endringsbeskrivelse  



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram 

Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Økonomisk globalisering * Emnenavn (nynorsk) 
Økonomisk globalisering * Emnenavn (engelsk) 
Economic globalization * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 7,5 studiepoeng 
 1 semester 
 Forelesninger  
 Norsk 
 Organisering av emnet: campus   

  



EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 
 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Økonomisk globalisering vil studentene lære om en globalisert økonomi der forbrukere, 
produsenter og myndigheter i større grad enn tidligere må tilpasse seg forhold utenfor egne 
landegrenser. Ideer, kunnskap, kapital, varer, tjenester og arbeidskraft flytter seg raskt mellom land 
og regioner. Hvordan påvirker dette norsk næringsliv, arbeidsliv og økonomi? Hva betyr det for 
norske produsenter at vi importerer store mengder billige varer fra land med lavere lønnsnivåer enn 
Norge? Hvordan påvirker høy arbeidsinnvandring norsk arbeidsliv? Hva skjer når store virksomheter 
med globale forretningsmodeller – som dominerende amerikanske Internett-aktører – sømløst vever 
seg inn i norsk næringsliv og kultur? Hvordan påvirkes norske bedrifter av at Norge er med i 
overnasjonale samarbeidskonstellasjoner som EØS og WHO? Med utgangspunkt i 
samfunnsvitenskapelige teorier og metoder får studentene mulighet til å analysere og drøfte slike 
spørsmål. 

Målet er å gjøre studentene bedre rustet til å forstå og analysere konsekvensene av den økonomiske 
globaliseringen for arbeidsliv, tjenesteyting og vareproduksjon. Globaliseringsutviklingen er 
sammensatt og kan dreie seg like mye om tenkemåter og holdninger, som offentlige reguleringer og 
økonomisk konkurranse. Økonomisk gir globaliseringen på den ene siden nye muligheter for lokalt og 
nasjonalt næringsliv, som for eksempel større markeder og reduserte produksjonskostnader. På den 
andre siden gir den nye utfordringer, som for eksempel økt konkurranse for bedrifter, økt usikkerhet 
om mange arbeidsplasser og endrede muligheter for nasjonal politisk styring. Konsekvensene av 
globaliseringen fremstår som tvetydige, enten vi betrakter utviklingen som forbrukere, 
arbeidstakere, arbeidsgivere og produsenter, eller som offentlige myndigheter. Ved å tematisere og 
drøfte slike problemstillinger gir emnet Økonomisk globalisering kunnskaper som er svært relevante 
for studentene enten de sikter seg inn mot yrker i private bedrifter, i organisjoner eller i offentlig 
sektor. 
 Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten 

Kunnskaper: 

 ha avansert innsikt i globaliseringens drivkrefter og betydningen av samspillet mellom 
økonomiske, politiske og vitenskapelige drivkrefter  

 ha bred oversikt over nøkkelbegrepene i forskning om globalisering 
 ha grundig oversikt over utviklingen av overnasjonale organisasjoner, nettverk og 

standardiseringsmekanismer, og hvilke roller disse spiller for etablering av teknologisk 
infrastruktur, innovasjon, og bærekraftig utvikling 

 ha solid forståelse for hvordan ny teknologi, og kommunikasjonsteknologi spesielt, påvirker 
bedrifter og organisasjoner, og forholdet mellom lokal og globalisert kultur  



Ferdigheter:  

 være i stand til å kombinere ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver i analyser av 
globaliseringsprosesser 

 kunne utnytte kunnskap om globalisering i videre studier innretting av eget arbeid  
 kunne anvende fagkunnskap om globalisering analyser av kontekster som er preget av lokale 

så vel som globale forhold 

Generell kompetanse: 

 kunne orientere seg bedre i komplekse situasjoner der det må tas både lokale og mer globale 
hensyn 

 kunne orientere seg i og utdype sitt forhold til den samfunnsvitenskapelige faglitteraturen 
om globalisering 

 kunne følge og bidra i faglige debatter om økonomisk globalisering 
 * Læringsaktiviteter 

Forelesninger, individuelt arbeid med forskningslitteratur, skriving av refleksjonsnotater og 
gruppeaktiviteter.  Praksis 
 * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en muntlig presentasjon av pensumstoff på seminar.  
Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent  – godkjent  er en forutsetning for å kunne gå 
opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i plenum.   Utgifter i emnet  * Vurderingsformer 
Individuell hjemmeeksamen, varighet 24 timer. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 
 * Hjelpemidler til eksamen 
Alle Annet 
 



* Litteratur (foreløpig) 
Thomas Hylland Eriksen (2014): Globalization. Second Edition. London: Bloomsbury. ISBN 978-0-
85785-727-9 

Orstavik, Finn. 2017. "Contests of institutional framing: sectorial governance and the innovation of 
mass-produced Atlantic salmon." Innovation and Development 7 (1):63-82. 

Roberts, J. Timmons; Amy Bellone Hite and Nitsan Chorev (Eds.) (2015): The Globalization and 
Development Reader: Perspectives on Development and Global Change. 2nd Edition. Chichester: Wiley 
Blackwell. ISBN 978-1-118-73510-7 

 * Godkjent emneplan 
  Endringsbeskrivelse 
 

 

 

 



 
EMNEPLAN – Organisering, ledelse og motstand 

  * Inngår i studieprogram   
Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Organisering, ledelse og motstand * Emnenavn (nynorsk) 
Organisering, ledelse og motstand * Emnenavn (engelsk) 
Organization, management and resistance * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: campus   

  



EMNEPLAN – del 2 
 
 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Organisering, ledelse og motstand handler om hvordan organisasjons- og ledelsesformer 
preges av både press fra omgivelsene og av indre motsetninger. Innenfor et ny-institusjonelt 
perspektiv tar emnet opp hvordan virksomheter i økende grad utvikler felles trekk ved organiserings- 
og ledelsesformer. Innenfor dette perspektivet vises det hvordan organisasjoner formes av ideo-
logiske og politiske forhold, så vel som av kulturelle og institusjonelle forhold (eksempelvis økonomi, 
ressurstilførsel, belønningssystemer og teknologi). Et sentralt empirisk eksempel er prinsipper om 
mål- og resultatstyring (New Public Management) i norsk offentlig sektor. Dette har lenge vært den 
rådende styringsideologien innen helse, omsorg, undervisning og andre virksomhetsområder. I 
emnet drøftes både hvordan dette er blitt et dominerende organiserings- og ledelsesparadigme, 
samt hvordan sentrale norske og nordiske ideer om organisering og ledelse (eksempelvis 
medvirkning og demokrati) påvirkes. 

Nye organiserings- og ledelsesformer kan skape indre motsetninger i virksomhetene, motsetninger 
som over tid kan fremkalle nye former for motstand blant arbeidstakere. I emnet belyses hvordan 
bruk av nye teknologier og nye former for overvåking kan skape motstand blant ansatte. Hvordan 
forholder ansatte seg til endringer av denne typen? Blir de akseptert som en ny normaltilstand eller 
skapes det motsetninger som danner utgangspunkt for nye former for motstand?  

Utfordringer knyttet til organisering, ledelse og motstand opptrer i alle sektorer og bransjer. 
Samfunnsanalytisk kunnskap om slike temaer er derfor relevant for all deler av moderne arbeidsliv. 
Kompetansen og ferdighetene studentene tilegner seg gjennom emnet vil være verdifull både for de 
som arbeider med studier og analyser av organisasjoner, og for de som arbeider mer praktisk med å 
utforme hvordan organisasjoner bygges opp og drives.  Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 ha bred forståelse for hvordan man kritisk kan analysere og forstå fenomener relatert til 

organisering og ledelse i et samfunnsvitenskapelig perspektiv  
 ha inngående kunnskap om hvordan ideer om organisering og ledelse formes i samspill 

mellom internasjonale og nasjonale forhold  
 ha omfattende innsikt i om hva som historisk sett særpreger ideer om organisering og ledelse 

i en norsk og nordisk kontekst 
 ha avansert innsikt i hvordan spenninger, underordning og motstand materialiserer seg på 

nye måter i det moderne arbeidslivet  
 
Ferdigheter 

 kunne vurdere kritisk hvordan ideer om organisering og ledelse formes i et samspill mellom 
internasjonale og nasjonale forhold 



 kunne anvende ny-institusjonelle og kritiske perspektiver for å legge til rette for organisering 
og ledelse i egen virksomhet  

 kunne vurdere hvilke spenninger og mulige motreaksjoner som kan følge med nye 
organisasjonsformer og nye tekniske løsninger 

Generell kompetanse 
 kunne holde seg faglig oppdatert innen feltet og vurdere faglige og vitenskapelig bidrag 

kritisk 
 kunne følge med i den generelle samfunnsdebatten knyttet til hvordan organisering og 

ledelse utøves og formes av globale og nasjonale ideer og trender 
 kunne vurdere årsaker til konflikter og motstand i det moderne arbeidslivet 
 kunne holde seg faglig oppdatert om hvordan moderne former for organisering og ledelse er 

i kontinuerlig endring, som resultat av både globale og nasjonale trender 
 
 Læringsaktiviteter 

Studentene skal arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele semesteret. 
Forelesninger gis i forbindelse med ordinære samlinger. Gjennom forelesningene skal studentene 
utvikle innsikt i kritiske perspektiver, debatter og forskningsresultater knyttet til temaer innenfor 
organisering og ledelse.  

Gruppearbeid er knyttet til obligatorisk arbeidskrav. Studentene skal etablere læringsgrupper for å 
diskutere temaer innenfor området kritiske perspektiver på organisering og ledelse, som velges til 
den individuelle obligatoriske oppgaven. I gruppene skal studentene legge frem valgt tematikk og gi 
hverandre tilbakemeldinger. Gruppearbeidet følges opp av faglærer. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, gjennom læringsplattformen Canvas. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en individuell skriftlig oppgave. Temaet for oppgaven 
skal være diskutert gjennom gruppearbeidet og forholde seg til temaområdet kritiske perspektiver på 
organisering og ledelse. Arbeidskravet må være levert til fastsatt tid og vurdert til godkjent for å 
kunne fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i 
plenum.   * Vurderingsformer  
Individuell skriftlig eksamen, varighet 4 timer  
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 



* Hjelpemidler til eksamen 
Ingen 
 * Litteratur 
Alvesson, M. (2003). Critical organization theory. I B. Czarniawska & G. Sevón (Red.), The Northern 
lights: organization theory in Scandinavia (s. 151-174). Malmö: Liber.  

Byrkjeflot, H. (2001) The Americanization of Swedish and Norwegian Management. I Kipping, M. And 
Tiratsoo, N. (eds.) Americanisation in 20th Europe: Business, Culture, Politics (s. 111-127).  

Christensen, T. (2002) Adminstrative Reform: Changing Leadership Roles? Governance, Vol- 14, Issue 
4, s. 457-480 

Christensen, T. og Lægreid, P. (2004) The Fragmented State – the challenges of Combining Efficiency, 
Institutional Norms and Democrazy. Working paper 3, Stein Rokkan Centre for Social Studies, UNIFOB 
AS (28 s.) 
 
Danielsen, A. (1998) New Class/New Speak – et stykke ideologikritikk, i Nilsen og Veiden (red.) 
Sosiologisk fantasi (18 s.). 
 
DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991) Introduction. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The 
New Institutionalism in Organizational Analysis (Kapittel 1, s. 1-37). The University of Chicago Press: 
London.  
 
DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1991) The Iron Cage Revisited. Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organization Fields. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New 
Institutionalism in Organizational Analysis (Kapittel 3, s. 63-82). The University of Chicago Press: 
London.  
 
Emirbayer, M., & Johnson, V. (2008). Bourdieu and organizational analysis. Theory & Society, 37(1), 1-
44.  

Fleming, P., & Spicer, A. (2007). Contesting the corporation: Struggle, power and resistance in 
organizations. Cambridge: Cambridge University Press (220 s). 

Hodgson, D. (2005) Putting on a professional Performance: Performativity, Subversion and Project 
Management. Organization, Vik. 12, Issue 1; pp. 51-68 

Hollander, J., & Einwohner, R. (2004). Conceptualizing resistance. Sociological Forum, 19, 533-544  

Meyer, J.W. and Rowan, B. (1991) Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (Kapittel 2, s. 41-62). The University of Chicago Press: London.  

Scott, R.W. and Meyer, J.W. (1991) The Organizations of Societal Sectors: Propositions and Early 
Evidence. I Powell, W.W. and DiMaggio, P.J. (eds.) The New Institutionalism in Organizational 
Analysis (Kapittel 5, s. 108-140) The University of Chicago Press: London 

Thomassen, O.J. (2013) Bourdieus feltanalyse, utdrag fra ph.d. Integritet som arbeidslivsfenomen, 
UIO (58-72) 



Thomassen, O. J. (2012b). På tide med en vending mot en "offentlig sosiologi" i norsk 
arbeidslivsforskning? Sosiologisk tidsskrift, 20(2), 160-182. 
 
Thomassen, O.J. (2015) Thomassen, O.J, Heggen, K.M. & Strand, R. (2017) Applying Principles 
of Sociotechnical Systems onto Working Environment Research Nordic Journal of Working Life 
Studies. P. 51-65. Vol. 7: 2 
 
Totalt ca. 500 sider. 
 * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse 



 

 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Kvalitativ forskningsmetode * Emnenavn (nynorsk) 
Kvalitativ forskningsmetode * Emnenavn (engelsk) 
Qualitative research method * Emnekode (FS) 
MET4020 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert   

  



 

 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 
 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Kvalitativ forskningsmetode skal studentene lære hvordan kvalitative undersøkelser kan og 
bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Studentene skal utvikle metodiske 
kompetanse i å samle inn og analysere kvalitative data. Gjennom studier og analyser av dagsaktuell 
forskning og klassiske tekster skal studentene få innblikk og kompetanse i bruk av kvalitativ forskning. 
Denne kompetansen er nødvendig for å utføre selvstendige forskningsprosjekter i masterstudiet og 
senere i privat og offentlig arbeidsliv. Emnet gir også kompetanse som er også avgjørende for å 
kunne tilegne seg og kritisk vurdere vitenskapelig og forskningsbasert kunnskap, samt å være en 
krevende kunde ved bestilling av forskning. 
 Forkunnskapskrav 
Innføringsemne i metode tilsvarende minst 7.5 studiepoeng  * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten: 

Kunnskap 

 ha god kunnskap om kvalitative forskningstilnærminger 
 kjenne godt til styrker og svakheter ved kvalitative forskningstilnærminger 
 ha god oversikt over ulike kvalitative datakilder og innsamlingsteknikker 
 kjenne godt til ulike tilnærminger til analyse av kvalitative data 
 ha god kunnskap om overførbarhet av resultater fra kvalitative dataanalyser 
 ha god innsikt i forholdet mellom teoretiske begreper og kvalitative analyser 

Ferdigheter 

 kunne designe og planlegge et kvalitativt forskningsprosjekt 
 kunne foreta og begrunne faglige avgrensninger og metodevalg 
 kunne trekke konklusjoner fra kvalitative analyse 

Generell kompetanse 

 være i stand til å utarbeide og gjennomføre kvalitative forskningsprosjekter 
 ha god kunnskap om hvordan kvalitative tilnærminger kan kombineres med kvantitative 

tilnærminger (mixed methods) 
 ha tilegnet seg gode analytiske ferdigheter og evne til å kritisk vurdere kvalitative studier 

 



 

* Læringsaktiviteter 
Studieformen vil veksle mellom forelesninger, presentasjoner, selvstudier og veiledning. 
Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og aktiv medvirkning fra studentene 
gjennom diskusjon. Det legges også opp til gruppearbeid for å bidra til erfaringsbasert læring. 
Gruppearbeidet er også innleveringsoppgave (arbeidskrav) i emnet. I forbindelse med 
undervisningen i kvalitativ dataanalyse planlegges det praktiske øvelser på PC slik at studentene får 
erfaring med koding av (eventuelt egne) empiriske data. 
 Praksis  * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det skal leveres en obligatorisk oppgave. Oppgaven leveres av grupper bestående av inntil 4 
studenter. Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen. Arbeidskrav vurderes som godkjent ikke 
godkjent. Studentene skal ha godkjent gruppearbeidet for å kunne gå opp til skriftlig eksamen. 
 Utgifter i emnet  * Vurderingsformer  
Avsluttende vurdering: 
Individuell skriftlig eksamen, varighet 4 timer. 
 
Vurderingsuttrykk:  
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 
 * Hjelpemidler til eksamen 
Ingen hjelpemidler er tillatt. 
 Annet  * Litteratur 
Bourdieu, Pierre (2004): The Weight of the World. Understanding. Cambridge: Polity Press. s. 607- 
626. (20 s).  

Czarniawska, Barbara (2004): Narratives in Social Science Resarch. London: Sage. (140 s.) 

Flick, Uwe (ed.) (2014):  The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. Ch. 2, 3, 9, 10, 11 & 15 
London: Sage (89 s.) 

Aase, Tor Halfdan og Fossåskaret, Erik (2014):  Skapte virkeligheter – Om produksjon og tolknig av 
kvalitative data (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget (211 s.) 



 

Neumann, Iver B. (2001): Mening, materialitet, makt – En innføring i diskursanalyse. Bergen: 
Fagbokforlaget. (165 s.) 

Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend (2009): Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.). Oslo: 
Gyldendal. Kap. 5 «Lære håndverket» s. 98-111 (13 s.), kap. 6 «Tematisering og design av en …» s. 
115-136 (21 s.), kap. 8 «Intervjuvariasjoner» s. 155-171 (16 s.), kap.11 «Forberedelse til 
intervjuanalyse» s. 197-207 (10 s.), kap.12 «Intervjuanalyser og mening» s. 208-225 (17 s.) og kap.13 
«Intervjuanalyser med fokus på språk» s. 226-238 (12 s.). * Godkjent emneplan  Endringsbeskrivelse  

 



 

 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Kvantitativ forskningsmetode * Emnenavn (nynorsk) 
Kvantitativ forskningsmetode * Emnenavn (engelsk) 
Quantitative research method * Emnekode (FS) 
MET4010 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

  



 

 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 * Faglig innhold i emnet 
Formålet med emnet i Kvantitativ forskningsmetode er å gi studentene forståelse for hvordan 
kvantitative undersøkelser kan og bør gjennomføres for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Kunnskap 
om vitenskapelige krav og normer er sentralt for å kunne utforme egne empiriske studier og for å 
kunne ta stilling til andres arbeid, både vitenskapelige artikler og ulike typer undersøkelser og 
analyser som gjennomføres for beslutningsformål i næringsliv, forvaltning og andre brukere av 
forskning.  
 
Studenten skal få innsikt i muligheter og begrensninger i kvantitative forskningstilnærminger og 
oversikt over ulike tilnærminger til kvantitative datainnsamlings- og analyseteknikker som kan 
anvendes for å belyse problemstillinger i forskning og arbeidsliv. Emnet gir et kunnskapsgrunnlag for 
å validere og teste ut måle- og strukturmodeller i mastergradsarbeidet. Studentene får øvelse i å 
forstå og anvende avanserte tilnærminger til analyse av kvantitative data.  Forkunnskapskrav 
Innføringsemne i metode tilsvarende minst 7.5 studiepoeng. 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten: 
Kunnskap 

 ha solid innsikt i kvantitative metodiske og analytiske verktøy som er relevant for forskning, 
utredning og beslutningsproblemer 

 kjenne grunnprinsipper for å vurdere datas validitet og reliabilitet 
 forstå hva multivariat dataanalyse går ut på og være bevisst på hvilke typer spørsmål og 

hvilke typer data slike analyser er egnet for 
 kjenne godt til forutsetningene som ulike kvantitative metoder bygger på 

 
Ferdigheter 

 kunne bruke statistikkprogram for å utføre og forstå utvalgte multivariate dataanalyser  
 kunne arbeide selvstendig og nytenkende med avanserte metoder 
 kunne reflektere over hvordan resultater av dataanalyser kan ha konsekvenser for brukere 

og samfunn 
 kunne teste forutsetninger for ulike metoder og vurdere konsekvenser for undersøkelsens 

validitet ved eventuelt brudd på forutsetningene 
 kunne rapportere resultater og metodedokumentasjon overfor både akademikere og andre 

brukere av forskning 
 
 



 

Generell kompetanse 
 ha en bred kvantitativ metodisk plattform for å arbeide med analytiske problemstillinger for 

næringsliv, offentlig forvaltning og andre oppdragsgivere  
 kunne kommunisere resultater med både fagfeller og andre brukere av forskning 
 ha opparbeidet seg solide analytiske ferdigheter 
 kunne gi en kritisk vurdering av statistiske analyser og tolkninger av disse som presenteres og 

publiseres i forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og media  * Læringsaktiviteter 
Undervisningen vil i hovedsak være basert på forelesninger og øvelser i datalab. Studieopplegget er i 
stor grad basert på selvstudium med fordypning i de ulike kunnskapsfeltene. Det forutsettes videre at 
studentene deltar aktivt i undervisning, øvelser på datalab og seminararbeid. 
 * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen og særlig på øvelsene i datalab. 
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av å skrive et paper i grupper på inntil 4 personer. 
Arbeidskravet må være levert og godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.   * Vurderingsformer  
Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på inntil 4 personer. 
 
Hjemmeeksamen leveres innen fastsatt tidsfrist, oppgitt ved semesterstart, og studentene leverer 
inn underskrevet egenerklæring på at arbeidet utelukkende er basert på egen innsats og uten direkte 
bistand fra andre. 
 
Vurderingsuttrykk:  
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått  * Hjelpemidler til eksamen 
Pensum og notater fra forelesningene forutsettes brukt.  Annet  * Litteratur 
Skog, Ole Jørgen 1998:  Å forklare sosiale fenomener. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 4-Anneks (s. 
85-334)  249 s. 

Tufte, Per-Arne 2010: Minimanual for SPSS. 
https://blogg.hioa.no/metode/files/2017/10/Minimanual-for-spss.pdf   19 s. 



 

Clausen, Stein-Erik 2009: Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget 
Kap. 3 “Eksplorerende faktoranalyse” s. 27-45 40 s. * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse   



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i økonomi og ledelse 
Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Forprosjekt * Emnenavn (nynorsk) 
Forprosjekt * Emnenavn (engelsk) 
Thesis proposal * Emnekode (FS) 
MET4000 * Emnenivå 
Master * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp. 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Engelsk/Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Forprosjekt får studentene mulighet til fordypning innenfor et selvvalgt forskningstema. 
Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om hvordan man skal utføre en litteraturstudie, og 
ferdigheter til å utvikle en vitenskapelig tekst. Teksten som skal fungere som en prosjektbeskrivelse 
for studentens egen masteroppgave. Studentene vil i arbeidet få praktisk erfaring med å utføre søk i 
litteraturdatabaser, hente ut og dokumentere nøkkelinformasjon i vitenskapelige artikler. Videre vil 
studentene få trening i referanseteknikk, øvelse i å disponere stoffet, og strukturere 
argumentasjonen i en vitenskapelig tekst. 

 Forkunnskapskrav 
Det kreves at studentene har gjennomført minst to valgemner før de gjennomfører dette emnet. 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studentene:  

Kunnskap 

 ha bred oversikt over metoder for å søke etter litteratur og skrive rapporter 
 ha inngående kunnskap om hvordan de skal planlegge, utvikle og strukturere en 

masteroppgave  
 ha omfattende kunnskap om vitenskapelige publikasjoner relatert til forskningsfronten 

innenfor selvvalgt forskningstema 

Ferdigheter 
 kunne anvende analytiske og praktiske kunnskaper i litteratursøk, utvelging og vurdering av 

vitenskapelige tekster 
 kunne utvikle forskningsdesign som vil bidrag til forskningsfronten innenfor et valgt 

forskningstema 
 kunne analysere vitenskapelige tekster og gjøre bruk av disse ved utvikling av et vitenskapelig 

resonnement 

Generell kompetanse 
 kunne kommunisere vitenskapelige problemstillinger innenfor eget spesialiseringsområde, 

og diskutere analyser og konklusjoner med spesialister og med allmennheten  
 kunne anvende kunnskap og ferdigheter til å utvikle forskningsprosjekter på andre 

temaområder og ut fra andre forskningsinteresser enn teamet som er aktuelt i 
masteroppgaven 

 være i stand til å lede gjennomføringen av et forskningsprosjekt og å sikre at prosjektet 
utføres i samsvar med vitenskapelige normer, herunder referanseteknikk, systematisk 
litteraturanalyse og rapportskriving 



*Læringsaktiviteter 
Læringsaktiviteter omfatter selvstudium (litteratursøk og rapportskriving), veiledningsseminar og 
individuell veiledning. Veiledning tilbys av / leveres internt, av fagfolk ved USN som er kjent med 
studentens selvvalgte emne. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det er obligatorisk å delta på veiledningsseminarene som dekker deres fordypningsområde.  * Vurderingsformer  
Hjemmeeksamen individuelt eller i grupper på to personer. Varighet hele semesteret.  
 

Hjemmeeksamen består av en innlevert prosjektrapport (forprosjekt) på maksimalt 30 sider. Frist for 
innsendelse kunngjøres i begynnelsen av semesteret.  

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk.  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  Annet  * Litteratur 
Velges av studentene ut fra tema og problemstilling i forprosjektrapporten. 
 * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse  



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i økonomi og ledelse 

Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Forskningsdesign og datastrategi  * Emnenavn (nynorsk) 
Forskningsdesign og datastrategi  * Emnenavn (engelsk) 
Research Design and Data Strategy * Emnekode (FS) 
MET4030 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp. 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Engelsk/Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Forskningsdesign og datastrategi skal studentene lære hvordan forskning kan og bør utføres 
for å tilfredsstille vitenskapelige krav. Kunnskaper om vitenskapelige krav og standarder er 
avgjørende for å kunne designe empiriske studier og vurdere forskningspublikasjoner og forslag til 
forskningsprosjekter. Dette gjelder både akademiske fagartikler og forskjellige typer studier og 
utredninger utført for å gi grunnlag for å ta faglig informerte beslutninger. 

Studentene vil få innblikk i mulighetene og begrensningene i forskningsprosessen, 
problemformulering, forskningsdesign og strategier for innsamling og bruk av data. Emnet har tre 
hovedmål: Å oppmuntre elever til refleksjon over metodikk; å utvikle forståelse av relasjoner mellom 
metodikk og ulike forskningsdesign; og å gi studentene kompetanse i vitenskapelige arbeidsmåter 
relatert til praktiske problemer. Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studentene:  

Kunnskap 

 ha grundig innsikt i ulike forskningsdesign som er relevante for å utvikle forskningsspørsmål 
og modeller 

 ha inngående kunnskap om utvalgsmetoder 
 ha avansert forståelse av forskningsprosessen og det komplekse forholdet mellom 

forskningsdesign, forskningsspørsmål, teori, empiriske data og analyse 
 ha inngående kunnskap om datainnsamlingsmetoder, for eksempel bruk av digitale 

datainnsamlingsverktøy  

Ferdigheter 
 kunne gjennomføre systematiske litteraturoversikter (surveyer) 
 kunne utvikle relevante forskningsspørsmål og modeller for å ivareta behovet for ny 

kunnskap 
 kunne løse praktiske problemer knyttet til beslutningstaking og analyse i forskningsprosessen 
 kunne anvende ulike typer forskningsdesign, det vil si hvordan man skal gjennomføre 

undersøkelser og case-studier for forskningsformål  

Generell kompetanse 
 kunne reflektere kritisk om forskning, metoder og etikk  
 kunne anvende prosedyrer for å sikre datasikkerhet og personvern ved utførelse av 

empiriske studier  



*Læringsaktiviteter 
Undervisningen vil i hovedsak ha form av forelesninger med aktiv deltakelse av studentene. Emnet er 
basert på en høy grad av egenaktivitet (selvstudium) og spesialisering gjennom elevenes fordypning i 
utvalgte fagområder. Studentene forventes å delta aktivt i klasser og seminararbeid. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Deltakelse på første samling er obligatorisk. Aktiv deltakelse forventes i klasser og i øvelser på 
datalab. Emnet har ett obligatorisk arbeid hvor studentene i grupper på inntil fire personer skal 
besvare en oppgave. Dette arbeidet må innleveres og godkjennes før studentene kan melde seg opp 
til eksamen.  
 * Vurderingsformer  
Hjemmeeksamen i grupper på inntil fire personer. Varighet to uker (14 dager)  
 
Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F. A er beste karakter, F er stryk.  * Hjelpemidler til eksamen Alle  Annet  * Litteratur 
Mark Mitchell og Janina Jolley (2013/nyeste utgave): Research Design Explained. Wadsworth. 
 * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse  



 

 

 
Masteroppgaven (30 stp) 

 

* Inngår i studieprogram   
Master i samfunnsanalyse 

* Emnenavn (bokmål) 
Masteroppgaven  

* Emnenavn (nynorsk) 
Masteroppgåve  

* Emnenavn (engelsk) 
Master thesis  

* Emnekode (FS) 
 

* Emnenivå 
Master 

Faglig overlapping 
 

* Emnets omfang og organisering 
 Antall studiepoeng: 30 studiepoeng 
 Antall semester: 1  
 Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk  
 Organisering av emnet: campus  

  



 

 

EMNEPLAN – Masteroppgave  
(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 

 

* Faglig innhold i emnet 
Målet for masteroppgaven er at studenten skal gjennomføre et selvstendig samfunnsvitenskapelig 
arbeid som fyller anerkjente kvalitetskrav. Masteroppgaven skal gi trening i en sammenhengende 
skriftlig fremstilling av faglig interessant stoff. Det er avgjørende at studenten avgrenser og 
formulerer en interessant, faglig relevant og håndterbar problemstilling. Problemstillingen må ligge 
til grunn for en behandling av stoffet som er oversiktlig, som redegjør for teoretiske forutsetninger 
og metodiske prinsipper, og som behandler data på en etisk forsvarlig måte. Studenten skal så langt 
som mulig sette seg inn i relevante faglige bidrag på feltet.  Studenten skal videre redegjøre for, og 
diskutere, sentrale begreper, teoretiske perspektiver og metoder som ligger til grunn for 
resonnementene som presenteres i oppgaven. Masteroppgaven skal bidra til å utvikle forståelse for 
hva som er interessante kilder og data, og hvordan dette presenteres på en oversiktlig og 
etterrettelig måte. Det skal redegjøres for metoder som er brukt i forbindelse med 
informasjonsinnhenting.  Referanser til anvendt litteratur og til andre kilder skal oppgis og det et skal 
benyttes et standardisert og gjennomført system for litteraturreferanser (Biblioteket ved USN har 
publisert en standard for litteraturreferanser som anbefales brukt). Siste del av hovedteksten bør 
inneholde en kort oppsummering av problemstillingen, og et avsnitt som viser sammenhengen 
mellom det som er blitt tatt opp i oppgaven og problemstillingen. 

Masteroppgaven skal være et individuelt arbeid og holde et solid faglig nivå. Oppgaven skal 
dokumentere forståelse, refleksjon og modning, og synliggjøre at flere perspektiver fra studiets felles 
del er integrert i den teoretiske og metodiske forståelsen. Studenter vil ha anledning til å gjennom-
føre masteroppgaven i tilknytning til prosjekter som involverer flere deltakere, men det forutsettes 
at oppgaven utgjør et individuelt arbeid tilsvarende 30 studiepoeng.  

* Forkunnskapskrav 
Betingelsen for å få oppnevnt faglig veileder til arbeidet med masteroppgaven er at studenten har 
gjennomført følgende emner som gir minst (75 studiepoeng på masterstudiet): 

Alle kjerneemner (30 studiepoeng) 
 Kvalitativ og kvantitativ metode (minst 15 studiepoeng på masternivå) 
 Master proposal (7,5 stp) 
 Forskningsdesign (7,5 stp) 
 Valgemner på masternivå (minst 15 studiepoeng) 

De resterende valgemnene på masternivå må være gjennomført før masteroppgaven kan bedømmes.  

* Læringsutbytte  

Etter fullført masteremne skal studenten 

Kunnskap 
 ha inngående kjennskap til kvalitetskrav for vitenskapelige arbeider 
 ha grundig kjennskap om temaet i masteroppgaven 



 

 

 ha avansert innsikt i aktuell faglitteratur som kan knyttes til temaet 
 ha grundig kjennskap til forskningsmetodene som vurderes som relevante for arbeidet med 

oppgaven 
 ha inngående oversikt over relevant empiri 
 ha avansert forståelse for hvordan utarbeide en relevant og realistisk problemstilling 
 ha inngående kjennskap til forskningsetiske retningslinjer for oppgaver som involverer 

informasjon om identifiserbare personer og grupper 

 
Ferdigheter 

 kunne utarbeide en relevant og realistisk problemstilling 
 kunne søke etter relevant informasjon 
 kunne prinsipper for kildehenvisninger og bruke disse 
 kunne tilegne seg andre faglige bidrag som er relevant for oppgavens tema 
 kunne redegjøre for de begrepene og faglige perspektivene som ligger til grunn for spørsmål 

som stilles, og resonnementer som presenteres, i oppgaven  
 kunne anvende utvalgte og relevante metoder i oppgaver som involverer analyser av data 
 kunne arbeide systematisk med et faglig tema og ta imot veiledning og omarbeide utkast 
 kunne gi en sammenhengende skriftlig fremstilling av faglig interessant stoff 

 
Generell kompetanse 

 kunne forholde seg kritisk og refleksivt til informasjonskilder og vitenskapelig kunnskap 
 kunne systematisere og argumentere 
 kunne presentere og diskutere teoretisk og empirisk stoff på et kompetent faglig nivå 
 kunne kommunisere med andre på et høyt faglig nivå 
 kunne bidra til den generelle kunnskapsutviklingen innenfor et fagfelt 
 kunne løse oppgaver i arbeidslivet som stiller lignende krav til oversikt, systematikk og 

skriftlig fremstillingsevne

* Læringsaktiviteter 
Masteroppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid, og forutsetter selvstendig tilegnelse av 
faglitteratur, bearbeiding av datamateriale og presentasjon av resultater. På bakgrunn av innlevert 
master proposal vil studenten få tildelt en faglig veileder (det er anledning til å komme med forslag 
og ønsker). Studenten får tilbud om individuell veiledning i forbindelse med arbeidet med master-
oppgaven (veiledningstiden er stipulert 30 timer, og inkluderer veileders forberedelser og kommen-
tering). Det forutsettes som hovedregel at studenten benytter veiledningstilbudet i løpet av 4. 
semester på masteren. Etter avtale vil det være mulig å strekke ut veiledningstiden over en lengre 
periode, men dette innebærer ikke at studenten i sum får flere veiledningstimer.  

* Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Alle masterstudenter må underskrive en masterkontrakt.  Gjennomføring av avtalte veiledningsmøte 
med faglig veileder er obligatorisk. 



 

 

* Vurderingsformer  
Indidviduell skriftlig masteroppgave med justerende muntlig høring. 
 

* Hjelpemidler til eksamen 
Alle 
 

* Annet 
Masteroppgaven skal vanligvis ha et omfang på ca. 18000 ord (40-55 sider normaltekst). Oppgaven 
må ikke overstige 21000 ord. Litteraturreferanser og vedlegg kommer i tillegg (skal ikke telles med). 

Struktur i masteroppgavene uavhengig av størrelse:  
Se høyskolens mal for masteroppgaver:  
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/administrering-av-dine-studier/maler-for-
oppgaveskriving/ 

(Sammendraget skal være på maks en side. Teksten i oppgaven skal ha linjeavstand 1,5). Helt til slutt 
skal det oppgis hvor mange ord oppgaven består av (ord i innholdsfortegnelse, litteraturliste og 
vedlegg skal ikke telles med). 

Innlevering 
Innlevering av masteroppgaven skal gjøres i Wiseflow. 
 
Masteroppgaven kan gjentas én gang i revidert utgave dersom oppgaven er vurdert som ikke bestått. 
Det er ikke adgang til å få vurdert en masteroppgave på nytt i samme studieprogram, dersom 
oppgaven tidligere er vurdert med bestått resultat. Den innleverte besvarelsen, med eventuelle 
tegninger, modeller, apparater og annet blir universitetets eiendom og kan benyttes av universitetet 
til undervisnings- og forskningsformål. Arbeidene kan ikke utnyttes til andre formål, f.eks. 
økonomiske, uten avtale mellom involverte parter. 
 
Frister 
Det er 3 innleveringsfrister for masteroppgaven per studieår: 15. mai, 15. september og 15. januar 
(første arbeidsdag deretter, hvis dagen faller i en helg eller på en helligdag).  
 
Hjelpemidler/bruk av kilder 
All bruk av kilder skal oppgis, enten det vises til faglitteratur, til andre studenters oppgaver, internett-
sider, eller lignende. Kildebruk og kildehenvisninger er i likhet med andre forhold gjenstand for 
vurdering. Hvis kilder ikke oppgis, kan det regnes som fusk. 

 

* Litteratur 
Det skal legges opp et selvvalgt pensum på 700 sider i tilknytning til masteroppgaven. Det selvvalgte 
pensumet skal godkjennes av veileder. 



 

 

* Godkjent emneplan  

Endringsbeskrivelse 

 
 



VALGEMNER 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i samfunnsanalyse 

Master i innovasjon og ledelse  * Emnenavn (bokmål) 
Velferdsstaten og arbeidsmarkedet * Emnenavn (nynorsk) 
Velferdsstaten og arbeidsmarkedet * Emnenavn (engelsk) 
The Welfare State and the Labour Market * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 stp 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: campus  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Velferdsstaten og arbeidsmarkedet handler om sentrale trekk ved velferdsstaten og 
arbeidsmarkedet i Norge og andre vestlige land. Hva kjennetegner velferdsstaten i Skandinavia og 
andre vestlige land? Hva er den «nordiske modellen»? Hvordan har velferdsstaten endret seg de siste 
tiårene? Er velferdsstaten i ferd med å forvitre? Hvorfor er arbeidsmarkedet så sentralt for 
velferdsstaten? Hvordan er arbeidsmarkedet innrettet i Norge sammenlignet med andre land? Slike 
spørsmål diskuteres i emnet. 

Forståelse av velferdsstatens kjennetegn, idegrunnlag, og målsettinger er viktig når vi ønsker å forstå 
hvordan folk flest er preget av ulike former for sosial rettigheter, hvordan bedrifter må forholde seg 
til ulike reguleringer eller hva som ligger bak politiske kampsaker. Dette gjelder særlig i et land som 
Norge som kjennetegnes som en sterk og omfattende velferdsstat.  

Å forstå arbeidsmarkedet er sentralt enten man jobber i en bedrift med en målsetting om størst 
mulig profitt, om man jobber i organisasjoner som søker å ivareta arbeidstakeres rettigheter, eller 
om man jobber i NAV som administrerer velferdsstatens ytelser overfor arbeidstakere. Et sentralt 
tema vil være endringer som har preget arbeidsmarkedet i vestlige land de siste tiårene. Stikkord her 
er sysselsettingsvern, midlertidighet, «flexsicurity» og dualisering.  

Velferdsstaten og arbeidsmarkedet er institusjoner som er dypt innvevd i hverandre. 
Arbeidsmarkedet er grunnleggende preget av velferdsstatens reguleringer, rettigheter og 
forventninger på den en siden. På den andre siden må velferd og velferdspolitikk forstås som noe 
mer generelt enn spesifikke velferdsordninger: dette må også forstås som regulering og styring av 
økonomien generelt, og arbeidsmarkedet spesielt. Sentrale teorier og tilnærminger for å forstå disse 
temaene står sentralt i emnet. I emnet vektlegges sammenligning av ulike perspektiver, samt 
endringer de siste tiårene. Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 

 ha inngående kunnskap om ulike typer velferdsstater og ulike velferdsstatsregimer 
 ha avansert innsikt i endringer i velferdsstater de siste tiårene 
 ha omfattende kunnskap om arbeidsmarkedet 
 ha inngående kunnskap om endringer på arbeidsmarkedet de siste tiårene 
 ha avansert for av forholdet mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet 

Ferdigheter 

 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 
velferdsstaten 



 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 
arbeidsmarkedet 

 kunne anvende nyere teorier og begreper for å orientere seg om, og analysere ulike sider ved 
forholdet mellom velferdsstaten og arbeidsmarkedet 

 Generell kompetanse 

 kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette 
bidra til å øke både egen og andres innsikt  

 kunne oppdatere sine kunnskaper innenfor emnet og problemstillinger knyttet til dette  
 kunne stille begrunnede spørsmål angående velferdsstaten og arbeidsmarkedet 
 kunne reflektere kritisk over velferdsstaten og arbeidsmarkedet  * Læringsaktiviteter 

I dette emnet skal studentene arbeide selvstendig med pensumlitteraturen gjennom hele 
semesteret. Forelesningene gir studenten veiledning i pensumstoffet. I gruppeseminarer organisert 
av faglærer vil studentene trene på å anvende nyere teorier og begreper for å analysere ulike sider 
ved velferdsstaten og arbeidsmarkedet. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
En muntlig presentasjon av pensumstoff på gruppeseminar (enten individuelt eller to studenter 
sammen) er obligatorisk.  Presentasjonen vurderes som godkjent/ikke godkjent – godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i 
gruppe eller i plenum.  
 * Vurderingsformer  
Hjemmeeksamen, varighet en uke (syv dager). 
 
Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer A-F  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle Annet  * Litteratur 
Castles, Francis G. (2010): The English-Speaking Countries, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford 
Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (13 sider)  

Colbjørnsen, Tom (1982). ”2.2.5 Oppsummering og sammenligning”, ”2.3 Faste 
arbeidskraftkostnader. Ansettelse som investering”,”2.6. Teorien om det todelte arbeidsmarked”. I: 
Sysselsettingsproblemer. Påtvunget eller selvvalgt?: 36-38, 38-49, 70-82. Oslo: Universitetsforlaget.  



Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (2015): Introduction: Institutional Change in Neo-Corporatist 
Society, i Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict the Nordic Way. 
Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Freeman, Richard (1997). ”Are Norway’s Solidaristic and Welfare State Policies Viable in the Modern 
Global Economy?”. I: Dølvik, Jon Erik og Arild H. Steen (red.) (1997): Making Solidarity Work? The 
Norwegian Labour Market Model in Transition: 17-49. Oslo: Scandinavian University Press  

Grøgaard, Jens B.(2006): ”Yrkesutdannede ungdommers overgang til arbeid: jevne overganger og 
midlertidige avbrudd”. I: Grøgaard, J.B. og Støren, L.A. (red.): Kunnskapssamfunnet tar form. 
Utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets struktur: 225-263. Oslo: Cappelen Akademisk.  

Hagelund, Anniken & Pedersen, Axel West (2015): To Reform or Not to Reform? Explaining the 
Coexistence of Successful Pension Reform and Sick Pay Inertia in Norway, i Engelstad, Fredrik & 
Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work, Welfare, and Institutional 
Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Handout (dokumentasjon av analyser): Grøgaard, Jens B. (2006). Det første Reform 94-kullets 
overgang til arbeid etter videregående. Et dokumentasjonsnotat. Arbeidsnotat 19/2006. Oslo: NIFU 
STEP. 

Jensen, Carsten (2014): Velfærdsstaten: En introduktion. København: Hans Reitzel Forlag. Kapittel 2.  

Kautto, Mikko (2010): The Nordic Countries, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford Handbook of 
the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (14 sider)  

Kjølsrød, Lise (2010). “Velferdsstaten under press”. I: Frønes,, Ivar og Kjølsrød, Lise (red.): Det norske  
Nicolaisen, Heidi & Trygstad, Sissel C. (2015): Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the  

Norwegian Labour Market, i Engelstad, Fredrik & Hagelund, Anniken (eds.): Cooperation and Conflict 
the Nordic Way. Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. 

Palier, Bruno (2010): Continental Western Europe, i Castles Francis G. et al. (eds.): The Oxford 
Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. (15 sider) 

Schröder, Martin (2013): Integrating Varieties of Capitalism and Welfare State Research: A Unified 
Typology of Capitalisms. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Side 1-30 og 58-62.  
 
Thelen, Kathleen (2014): Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity. 
Cambridge: Cambridge University Press. Side 1-70. 

 



 
EMNEPLAN – Sosial ulikhet og polarisering 

  * Inngår i studieprogram   
Master i samfunnsanalyse  * Emnenavn (bokmål) 
Sosial ulikhet og polarisering * Emnenavn (nynorsk) 
Sosial ulikskap og polarisering * Emnenavn (engelsk) 
Social inequality and polarization  * Emnekode (FS)  * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

  



 
EMNEPLAN – del 2 

 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Sosial ulikhet og polarisering handler om ulikhet og tendensene til at «de som har mye får 
mer, og de som har lite får mindre». Det er dette som kalles en polarisering i samfunnet. Et målbart 
uttrykk for polarisering kan være at andelen av nasjonalinntektene som tilfaller de 10% rikeste i 
befolkningen øker, mens andelen som tilfaller de 10% fattigste minker. Lignende mål på polarisering 
kan knyttes til andre typer goder som utdanning, informasjonsfordeler og nettverksposisjoner. 

Studentene blir godt kjent med hvordan dagens samfunnsvitenskap drøfter sosial ulikhet og 
polarisering. Er det slik at økonomiske goder og andre ressurser i økende grad tilfaller de rikeste? I 
tiårene etter andre verdenskrig hevdet mange samfunnsforskere at den historiske utviklingen i 
industrialiserte land gikk i retning av stadig mindre forskjeller. I løpet av det siste tiåret har nye 
studier gjendrevet denne oppfatningen. Økonomisk statistikk fra USA viser en klar tendens til 
konsentrasjon av rikdom, mens situasjonen i Europa, medregnet Norge, er mer uavklart. Hvilke 
forhold kan bidra til økende konsentrasjon av rikdom og andre goder?  Foregår det styrking av 
«toppfolkenes partnerskap»? Er det tendenser til «ny-fattigdom» i de rikeste landene i verden? Er 
deler av arbeidslivet blitt mer preget av usikre ansettelsesforhold, med deltids- og korttidskontrakter 
og lønnsnivåer som gjør at mange må arbeide lange arbeidsdager i flere ulike jobber? Er det 
tendenser til at mange unge ikke får fast arbeid og økt press på kompenserende velferdstiltak? 
Betegnelser som «den nedre fjerdedelen», «de underpriviligerte», «de ny-fattige», «prekariatet» 
brukes nå av mange samfunnsforskere. I hvilken grad er dette en historisk trend, og hva bidrar til 
endringer av denne typen? 

Ferdigheter i å analysere sosial ulikhet og polarisering er viktig i sammenheng med mange arbeids-
oppgaver hvor samfunnsvitenskapelig kompetanse etterspørres. Det kan bidrar med kritiske perspek-
tiver på virkninger av hvordan arbeid, utdanning, boligfordeling, velferd, migrasjon og integrasjon 
organiseres. Emnet er også aktuelt som utgangspunkt for å tolke aktuelle politiske endringer, for 
eksempel er det vanlig å hevde at økende polarisering er bakgrunn for en ny politisk uoversiktlighet, 
og «populistiske strømninger» i tidligere sentrale industriland.  

Det vil bli lagt vekt at du som student tilegner deg kunnskap som bidrar til å utvikle faglig 
nysgjerrighet og gir inspirasjon til å utforme egne prosjekter. 
 *Forkunnskapskrav  * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 ha inngående kjennskap til aktuelle bidrag som analyserer polarisering 
 ha bred oversikt over den aktuelle debatten om økende inntekts- og kapitalkonsentrasjon i 

vestlige land 



 ha inngående kunnskap om faglige bidrag som tar opp sammenhenger mellom ny-fattigdom 
og migrasjon 

 ha avansert innsikt i utvalgte teoretiske tilnærminger til studier av sosial ulikhet  
 ha bred oversikt over ulike metoder som er blitt brukt for å beskrive og analysere sosial 

ulikhet 
 ha bred oversikt over nyere norsk forskning med tilknytning til emnet 

 
Ferdigheter 

 kunne forstå og vurdere norske og internasjonale publikasjoner innen feltet. 
 kunne formulere prosjekter for å studere og analysere sosial ulikhet og polarisering. 
 kunne anvende forskjellige mål på sosial ulikhet og ha oversikt over hvordan forskjellige 

ulikhetsmål kan prege beskrivelser av hvordan goder er fordelt.  
 kunne orientere seg i, og bruke data fra, databasen World Inequality Database.  

 
Generell kompetanse 

 kunne holde seg faglig oppdatert innen feltet og kritisk vurdere faglige bidrag som publiseres 
 kunne følge med i generell samfunnsdebatt, både nasjonalt og internasjonalt, om sosial 

ulikhet og polarisering 
 kunne anvende perspektiver på sosial ulikhet i sammenheng med generelle diskusjoner om 

fordelingsspørsmål og samfunnsplanlegging 
 kunne reflektere kritisk over mulige konsekvenser av politiske beslutninger og planvedtak for 

sosial ulikhet og polarisering i samfunnet. 
 kunne vurdere argumenter om sammenhenger mellom sosial ulikhet og endringer i politisk 

orientering i befolkningen 
 * Læringsaktiviteter 

En viktig læringsaktivitet i emnet er at studentene arbeider selvstendig med pensumlitteratur og 
datakilder gjennom hele semesteret. Videre vil læringsaktivitetene bestå av forelesninger og 
oppgaveseminar og presentasjoner. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, spesielt knyttet til bruk av databasen World Inequality 
Database, og digitale grafiske verktøy for å anskueliggjøre sosiale ulikheter. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det er ett obligatorisk arbeidskrav i form av en muntlig fremføring på en forelesning eller et 
fagseminarer (enten individuelt eller to studenter sammen). Presentasjonen vurderes som 
godkjent/ikke godkjent. Godkjent vurdering er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. 
Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis individuelt, i gruppe eller i plenum. * Vurderingsformer  
Individuell skriftlig eksamen, varighet 4 timer  
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 



* Hjelpemidler til eksamen 
Ingen 
 Litteratur  
Alderson, A. & Nilsen, F. (2002): Globalization and the Great U-turn: Income Inequality Trends in 16 
OECD Countries. American Journal of Sociology. Vol. 107, Nr. 5 (1244-99). (45 s.) 
 
Atkinson, A., Piketty, T. & Saez, E. (2011): Top Incomes in the Long Run of History. Journal of 
Economic Literature 49:1 (3-71). (65 s.) 
 
Danielsen, A. & Grøgaard, J. (2017): Cross-generational Elite Segmentation. Paper presented at ISA-
RC28 conference, Colombia, New York (forthcoming publication) (24 s.) 
 
Di Muzio, T. (2015): The 1% and the Rest of Us. A political economy of dominant ownership. London: 
Zed Books. (240 s.) 
 
Eldring, L. & Ørjasæter, E. (2018): Løsarbeidersamfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (175 s.) 
 
Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. 
American Sociological Review, 74 (1), 1–22. (20 s.) 
 
Nordli Hansen, M. (2014): Self-Made Wealth or Family Wealth? Changes in Intergenerational Wealth 
Mobility. Social Forces, 93(2), (457-481) (22 s.) 
 
Standing, G. (2014): Prekariatat – Den nye farlige klassen. Oslo: Res publica. (Utdrag - 20 s.) 
 
World Bank Group (2016): Polarization and populism. Washington: International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank (s. 17-43). (22 s.)  * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse 
 



 EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS)  * Inngår i studieprogram  
Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Medier, tillit og demokrati * Emnenavn (nynorsk) 
Medier, tillit og demokrati * Emnenavn (engelsk) 
Media, trust and democracy * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

  



 * Faglig innhold i emnet  
Emnet Medier, tillit og demokrati handler om medienes rolle i demokratiet.  Studentene vil lære om 
hvordan internett og sosiale medier utfordrer og gir nye muligheter for informasjonsspredning og 
politisk deltakelse, og om hvordan dette varierer mellom land. Hvordan skiller det norske 
mediesystemet seg fra mediesystemer i andre vestlige demokratier?  

Økt spredning av falske nyheter gjør det utfordrende å vite hvilken informasjon man kan ha tillit til. 
Økt bruk av internett og sosiale medier i befolkningen har endret måten vi får informasjon på. Vi har 
mer tilgang til informasjon og dermed større valgmuligheter i forhold til hva vi vil bruke tid på. Bidrar 
dette til mer informerte, engasjerte og aktive samfunnsborgere? Eller fører nye former for 
mediebruk til at det blir vanskeligere å nå befolkningen med viktig informasjon, og til at forskjellene 
mellom ulike sosiale grupper øker?  

De redaksjonelle mediene i Norge konkurrerer med globale medieselskaper som Google og Facebook 
om oppmerksomhet og annonsekroner. «Troll-angrep» fra Russland og avsløringene av Cambridge 
Analytica som samlet data om millioner av Facebookbrukere verden over er eksempler på hvordan 
sosiale medier kan brukes til å ødelegge nasjoners demokratiske prosesser. Kan en ordfører med en 
medierådgiver eller facebookgrupper som «Vi som kommer fra Holmestrand» erstatte redaksjonelle 
lokalmedienes rolle som samlingspunkt i lokalsamfunn?  

Emnet er rettet mot studenter som skal jobbe med problemstillinger der kunnskaper om mediebruk i 
nye medieomgivelser er essensielt. I tillegg er emnet relevant for studenter som vil jobbe med 
kommunikasjon, informasjonsspredning, mobilisering og tilrettelegging for dialog og diskusjoner i 
kommuner, politiske partier, organisasjoner, private bedrifter etc.  Forkunnskapskrav * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap  
 ha inngående forståelse for hvordan medieutviklingen påvirker demokratiske prosesser 

lokalt, nasjonalt og globalt  
 ha oppdatert kunnskap om hvordan mediebruken endrer seg i ulike grupper  
 ha innsikt i det norske mediesystemet i et komparativt perspektiv 
 ha avansert innsikt medienes rolle for spredning av troverdig informasjon og tillit i samfunnet 
 ha inngående kunnskap om hvordan global medieteknologi påvirker økonomiske modeller 

for mediene og nasjonal reguleringer og tilrettelegging 
 ha bred forståelse for medienes rolle for mobilisering og deltakelse i beslutningsprosesser 

 
Ferdigheter 

 kunne begrunne hvordan nye medieteknologiske løsninger kan ha konsekvenser for ulike 
gruppers tilgang til informasjon, kunnskaper og muligheter for deltakelse i samfunnet 

 kunne begrunne hvordan ulike forhold påvirker offentlige og private aktørers 
kommunikasjon med befolkningen 



 kunne gjøre rede for hvordan politiske, kulturelle og økonomiske rammer påvirker mediene  

Generell kompetanse 
 kunne benytte seg av avansert teori og nyere forskning om medienes rolle i analyse av 

aktuelle problemstillinger 
 kunne skrive akademiske tekster, med korrekte kildehenvisninger og struktur 
 kunne anvende kunnskapen fra emnet på nye områder og nye kontekster 
 kunne ta del i nytenkning om bruk av ny medieteknologi * Læringsaktiviteter 

Forelesninger og fagseminar samt gruppeoppgave og individuell fremføring. Praksis * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det er 80 % oppmøteplikt og en forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav i form av en individuell muntlig fremføring på en forelesning 
eller et fagseminarer. Fremføringen vurderes som godkjent/ikke godkjent, godkjent er en 
forutsetning for å kunne fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på obligatorisk arbeid gis 
individuelt, i gruppe eller i plenum.  
 Utgifter i emnet * Vurderingsformer 
Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter), varighet hele semesteret. Omfanget på oppgaven skal 
være på 5000 ord +/- 15 %.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  Annet * Litteratur 
Sunstein, C. R. (2017). # Republic: Divided democracy in the age of social media: Princeton University 
Press. (286s.) 

Elvestad, E., & Phillips, A. (2018). Misunderstanding news audiences: Seven myths of the social media 
era: Routledge. Kap. 1-3 +7-9 (ca 100s) 

Elvestad, E., & Johannessen, M. R. (2017). Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ 
popularity. Northern Lights, 15, 33–50. doi:10.1386/nl.15.33_1 



 

Enli, G., & Rosenberg, L. T. (2018). Trust in the Age of Social Media: Populist Politicians Seem More 
Authentic. Social Media + Society, First published March 19. 
doi:https://doi.org/10.1177/2056305118764430Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, 
D. (2002). Four models of the public sphere in modern democracies. Theory and society, 31(3), 
289-324. * Godkjent emneplan  Endringsbeskrivelse  



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram 

Master i samfunnsanalyse 

Master i innovasjon og ledelse * Emnenavn (bokmål) 
Innovasjon i samfunnsperspektiv * Emnenavn (nynorsk) 
Innovasjon i samfunnsperspektiv * Emnenavn (engelsk) 
The sociology of innovation * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master * Emnets omfang og organisering 

 7,5 studiepoeng 
 1 semester 
 Norsk 
 Samlingsbasert  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 
 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Innovasjon i samfunnsperspektiv vil studentene lære om innovasjon som avgjørende 
drivkraft for økonomisk vekst og utvikling i moderne samfunn. Samtidig forstås ikke innovasjon 
utelukkende som et økonomisk fenomen. Årsakene til, drivkreftene bak og effektene av innovasjon 
er menneskelige og samfunnsmessige. Økonomiske overveielser i forbindelse med dette er viktig, 
men er likevel bare ett aspekt av det innovasjon dreier seg om.  

Ved å tilnærme seg fenomenet innovasjon gjennom samfunnsvitenskapelige teoriperspektiver får 
studentene innsikt i at innovasjon også er et uttrykk for at mennesker ikke bare er arbeidende 
vesener og konstruktører. Mennesker er også skapende, refleksive vesener som er i stand til å 
omforme den verden vi lever i, og derigjennom også å forandre seg selv.   

Studentene lærer om at innovasjon i dag, direkte eller indirekte, angår alle mennesker, enhver 
organisert virksomhet og at innovasjonsprosesser er komplekse. Det å analysere hvordan innovasjon 
skjer er utfordrende, blant annet fordi innovasjonsprosesser er uforutsigbare og risikable. Hvem som 
er de sentrale aktørene i konkrete innovasjonsprosesser forandrer seg over tid, og hva som er de 
vesentligste effektene av innovasjon avhenger av tidsperspektivet utviklingen sees i.  

Studentene får en god forståelse av ulike innovasjonsprosessers årsaker og virkninger, og om hvor 
mangfoldige de aktørene er som driver innovasjoner frem. Studentene vil engasjeres i hvordan 
sammenhenger mellom innovasjonsforløp, aktørers interesser og innovasjoners innhold kan 
analyseres. Grunnleggende innovasjonsfaglige begreper blir presentert og forklart, og sentrale 
perspektiver diskutert. Det blir lagt vekt på å få frem begrensningene i enkle prosessmodeller og å 
utvikle god kunnskap om alternative system- og nettverksmodeller. Innovasjon er alltid noe positivt, 
og motstand mot innovasjon er slett ikke alltid irrasjonell menneskelig vegring mot forandring. Det 
grunnleggende økonomiske rasjonalet for innovasjon blir tydeliggjort, og mangfoldet i motivasjoner 
og drivkrefter drøftet.   Forkunnskapskrav  * Læringsutbytte  
Ved fullført emne vil studenten 
Kunnskap 

 ha god kunnskap om grunnleggende innovasjonsfaglige begreper 
 ha god innsikt i begrensningene ved lineære innovasjonsprosessmodeller 
 ha inngående kunnskap om alternative system- og nettverksorienterte modeller  
 ha god forståelse for den økonomiske betydningen av innovasjon 
 ha innsikt i det usikre, uforutsigbare og risikable ved innovasjon 



Ferdigheter 
 kunne analysere innovasjonsforløp og de aktørene, prioriteringene og beslutningene som har 

påvirket eller vil påvirke forløpet 
 kunne forstå og analysere ulike teorier og på en selvstendig måte drøfte sammenhenger 

mellom dem 
 være i stand til å sette innovasjon inn i et samfunnsmessig perspektiv, der økonomiske og 

andre drivkrefter ses i sammenheng, og effekter og usikkerheter ses både i et kortsiktig og et 
langsiktig perspektiv 

Generell kompetanse 
 kunne orientere seg på en selvstendig måte i den innovasjonsfaglige litteraturen 
 kunne bidra konstruktivt og med basis i fagkunnskap til debatter om forholdet mellom 

vitenskap, teknologi og samfunn * Læringsaktiviteter 
 Forelesninger  

o i samlinger 
o videobaserte forelesninger ved behov, før samlinger («flipped classroom») 

 Gruppearbeid 
o ved samlinger (f. eks. basert på videobaserte forelesninger, faglitteratur, aktuelle 

artikler fra lokale, nasjonale eller internasjonale medier) 
o mellom samlinger (arbeid med obligatorisk oppgave) 

 Selvstendig arbeid med pensum og relatert stoff 
o skriving av refleksjonsnotat Praksis 

 * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Deltakelse i samlinger minimum 80%. Emnet har ett arbeidskrav i form av en skriftlig innlevering som 
utføres og leveres i grupper mellom to samlinger. Tilbakemelding på arbeidskravet gis i gruppe 
og/eller i plenum. Arbeidskravet må være levert og godkjent til fastsatt tid for at studenten kan 
fremstille seg til eksamen.  
 Utgifter i emnet 
 * Vurderingsformer  
Hjemmeeksamen, varighet en uke (7 dager) 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle 



Annet 
 * Litteratur (foreløpig) 
Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago, IL, The University of Chicago Press. (Utdrag.) 
  
Bryden, J. and S. S. Gezelius (2017). "Innovation as if people mattered: The ethics of innovation for sustainable 
development." Innovation and Development 7(1): 101-118. 
  
Elkington, J. (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone 
  
Kline, S. J. & Rosenberg, N. (1986): An Overview of Innovation', I Ralph Landau and Nathan Rosenberg (eds.) The 
positive sum strategy: harnessing technology for economic growth. Washington, DC: National Academy Press. 
275-305 
 
Oksanen, K., & Hautamäki, A. (2015). Sustainable Innovation: A Competitive Advantage for Innovation Ecosystems. 
Technology Innovation Management Review, 5 (10), 24-30. 
 
Schumpeter, J. (1983). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and 
the business cycle. New Brunswick, N.J., Transaction Books. 
  
Winner, L. (1986). The whale and the reactor. A search for limits in an age of high technology. Chicago and 
London, The University of Chicago Press. 
  
Ørstavik, F. (2008). "Towards a communicative theory of diverse innovation systems." In Diversity in the knowledge 
economy and society, edited by Elias G. Carayannis et al. Cheltenham: Edward Elgar. 
 
Ørstavik, F. (2017). "Contests of institutional framing: sectorial governance and the innovation of mass-produced 
Atlantic salmon." Innovation and Development 7(1): 63-82. 
  
 * Godkjent emneplan  
 Endringsbeskrivelse 
 



 EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS)  * Inngår i studieprogram  
Master i samfunnsanalyse 

Master i innovasjon og ledelse * Emnenavn (bokmål) 
Digitalisering og samfunn * Emnenavn (nynorsk) 
Digitalisering og samfunn * Emnenavn (engelsk) 
IT and society * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

  



 EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 
 * Faglig innhold i emnet 
I emnet Digitalisering og samfunn lærer studentene om samspillet mellom teknologi og 
samfunnsutvikling, og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre. Hvordan påvirkes vi av 
teknologien? Er det egentlig sånn at teknologiske nyvinninger bare «fører til» at noe skjer, eller har vi 
muligheten til å påvirke utviklingen? Studentene får et grunnlag for å analysere viktige 
samfunnsendringer knyttet til teknologisk utvikling. 

I dagligtale, mediene og fra politisk hold oversvømmes vi av deterministiske utsagn om hva 
teknologien fører til. I Stortingsmeldingen nr.27 «Digital agenda for Norge: IKT for en enklere 
hverdag» står det for eksempel mye om hvordan teknologien har forandret livene våre. I media kan 
vi lese om hvordan automatisering, kunstig intelligens og robotisering gjør stadig flere jobber 
overflødige. Felles for mye av dette er at samspillet mellom teknologi, samfunn, organisasjon og 
individ tones ned. For eksempel sies det ofte at delingsøkonomi med Über og AirBnB i front er 
uunngåelige konsekvenser av en naturlig teknologisk utvikling, mens politikernes mulighet til å 
regulere underkommuniseres. Det samme gjelder for digitaliseringsprosesser i offentlig sektor, hvor 
organisasjonskultur, prosesser og jus ofte er utelatt som relevante tema. I stedet for å trekke en 
direkte linje fra ny teknologi over til direkte, tilsiktede konsekvenser vil studentene etter å ha fullført 
emnet være i stand til å analysere samspillet mellom teknologi og kontekstuelle faktorer for å 
avdekke både positive og negative, tilsiktede og utilsiktede konsekvenser, av teknologiske 
nyvinninger.  

Studentene får innsikt i sentrale teorier rettet mot samspillet mellom teknologisk utvikling og 
samfunnsforhold når det gjelder fremtidens arbeidsliv (med vekt på arbeidsforhold og vilkår), 
arbeidsmarked, næringsliv, offentlig sektor samt teknologibasert innovasjon innenfor disse 
områdene. Emnet vil gjøre studentene i stand til å kritisk analysere, og bidra til, endringsprosesser 
hvor teknologi er en faktor. Forkunnskapskrav * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap  

 ha bred forståelse av samspillet mellom menneske, organisasjon og samfunn 
 ha inngående kunnskap om utviklingen fra produksjonssamfunn til informasjonssamfunn 
 ha dyp innsikt i kjennetegn ved teknologiske nyvinninger som overlever og forsvinner 
 ha avansert kunnskap om delingsøkonomi og teknologisk utviklings påvirkning på fremtidens 

arbeidsmarked 



 ha avansert forståelse for konsekvenser og utfordringer ved teknologiske nyvinninger 
eksempelvis robotisering, kunstig intelligens, big data og personvern 

Ferdigheter 
 kunne forklare og anvende teorier og modeller gjennomgått i emnet 
 kunne analysere aktuelle case ved hjelp av teoriene vi går gjennom i forelesning 
 kritisk kunne vurdere ulike teknologiers konsekvenser og påvirkning på samfunnet 

Generell kompetanse 
 kunne skrive akademiske tekster, med korrekte kildehenvisninger og struktur 
 kunne identifisere og analysere teknologirelaterte problemstillinger i organisasjons- og 

samfunnsliv 
 kunne arbeide sammen med andre under tidspress 
 kunne anvende kunnskapen fra emnet på nye områder og nye kontekster * Læringsaktiviteter 

Forelesning: Forelesninger vil introdusere og gjennomgå sentrale begrep, teorier og rammeverk. 

Seminar/caseoppgaver: Studentene vil få ulike oppgaver som skal løses. Dette kan være i form av 
ulike case, forskningslitteratur som skal presenteres for medstudenter, eller mer praktiske oppgaver. 
Det vil kunne variere mellom individuelle og gruppebaserte oppgaver avhengig av oppgavens art. 

Selvstendig arbeid: Selvstendig arbeid med pensum, obligatorisk arbeidskrav og forberedelse til 
seminarer (eks: forberede presentasjon av pensumlitteratur).  Praksis * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Ett individuelt skriftlig arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før det gis anledning til å 
fremstille seg til eksamen. Tilbakemelding på arbeidskravet gis individuelt, skriftlig eller muntlig.  Utgifter i emnet * Vurderingsformer 
Hjemmeeksamen i gruppe, varighet 3 dager. 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  



 Annet * Litteratur 
Hanseth, Ole & Monteiro,  Eric: Understanding Information Infrastructure, 1998 
Ford, Martin: The Rise of the Robots, OneWorld, 2017 

Ross, Alec: The Industries of the Future, Simon & Schuster, 2016 

Susskind, Richard & Susskind, Daniel: The Future of Professions, Oxford University Press, 2015 

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew: The Second Machine Age, W.W.Norton, 2014 

Cherns, A., (1976), The Principles of Sociotechnical Design, Human Relations, Vol.2, No. 9, pp 783-792  

Castells, M. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society1. The British Journal of  
Sociology, 51(1), 5-24. doi:10.1111/j.1468-4446.2000.00005.x 

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet  

Andre aktuelle Stortingsmeldinger og NOU-er som tar opp digitalisering  

 * Godkjent emneplan  Endringsbeskrivelse  



 

 

 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut)  * Inngår i studieprogram   
Master i samfunnsanalyse  * Emnenavn (bokmål) 
Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid * Emnenavn (nynorsk) 
Profesjonsutøving, profesjonell identitet og arbeid * Emnenavn (engelsk) 
Professional work, professional identity and work * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Master (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: Norsk 
 Organisering av emnet: Samlingsbasert  

  



 

 

 
EMNEPLAN – del 2 

 
 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Profesjonsutøvelse, profesjonell identitet og arbeid handler om hvordan krav og forventninger 
til profesjonsutøvere i velferdsstaten er i endring, for eksempel innenfor helsesektoren og 
utdanningssektoren. Slike endringer har konsekvenser for arbeidstakere, så vel som for 
organisasjoner og samfunn.  Hovedvekten i emnet er å analysere og diskutere hvordan overordnede 
politiske, ideologiske og organisatoriske endringer påvirker rammevilkårene for profesjons- og 
yrkesutøvelse. 

Studentene vil få kunnskaper om hvordan endringer i offentlig styring og organisering påvirker 
såkalte profesjonelle ansvarslogikker (accountability). Analyser og drøftinger av hva som 
kjennetegner profesjonelt arbeid ut fra ulike teoretiske perspektiver er sentralt i dette emnet. 
Studentene får presentert perspektiver på hvordan New Public Management, som har vært et viktig 
offentlig styringsprinsipp i Norge de senere årene, antas å ha endret rammevilkår for utøvelse av 
profesjonelt arbeid. Både kritikken av New Public Management og fremveksten av nye 
styringsprinsipper i kjølvannet av dette (eksempelvis fremveksten av New Public Governance og 
begrepet om «Tillitsreformen») analyseres og undersøkes. Videre fokuseres det på hvordan nye syn 
på profesjonskunnskap (for eksempel evidensbasert profesjonsutøvelse) påvirker rammene for 
profesjonsutøvelse. I forlengelsen av dette drøftes også dilemmaer og muligheter som oppstår for 
profesjonsutøvelse når rammevilkårene for arbeid er i endring.  

Gjennom dette emnet vil studentene få en todelt kompetanse: De vil få kompetanse til å organisere 
og lede profesjonsbaserte organisasjoner. Samtidig vil studentene gjennom emnet bli bedre i stand 
til å forstå og analysere rammer og forutsetninger for egen profesjonsutøvelse. Denne dobbelte 
kompetansen er viktig i dagens arbeidsliv, ettersom flere og flere arbeidstakere kombinerer utøvelse 
av ledelse med å selv drive med operativt profesjonelt arbeid.  *Forkunnskapskrav  * Læringsutbytte  
Etter fullført emne skal studenten:  

Kunnskap 
 ha avansert kunnskap om sentrale politiske, ideologiske og organisatoriske endringer som 

påvirker vilkår for profesjonsutøvelse 
 ha avansert innsikt i ulike former for offentlige styringslogikker, og hvordan disse former og 

påvirker ulike ansvarslogikker (accountabilities)  
 ha inngående kunnskap om sentrale perspektiver og teorier om profesjonelt arbeid, med 

særlig vektlegging av velferdsstatens profesjonsutøvere 
 ha god innsikt i ulike måter å forstå og analysere begrepet om kvalitet i profesjonelt arbeid  
 ha god forståelse for hva som kjennetegner egenart spesifikt ved profesjonelt arbeid 



 

 

 
Ferdigheter 

 kunne analysere på hvilken måte endringer i velferdsstatens styringslogikker endrer 
rammevilkårene for profesjonelles arbeidsutøvelse  

 kunne analysere hvordan nye politiske, ideologiske og organisatoriske endringer som endrer 
velferdsorganisasjonene, påvirker profesjonsutøveres ansvarslogikker (accountbilities) og 
profesjonelle identitet 

 kunne anvende ulike perspektiver for å belyse endringer i rammevilkårene for profesjonelt 
arbeid, slik det utføres i aktuelle velferdsorganisasjoner 

Generell kompetanse 
 kunne vurdere hvordan politiske, ideologiske og organisatoriske endringer av 

velferdsorganisasjonene påvirker rammevilkårene for utøvelse av profesjonelt arbeid 
 kunne vurdere hvordan slike endringer på direkte og indirekte måter skaper nye for former 

for ansvarslogikker og etterrettelighet  
 kunne holde seg faglig oppdatert om hvordan rammevilkår for profesjonelt arbeid er i 

endring, og hvordan dette henger sammen med politiske, ideologiske og organisatoriske 
utviklingstrekk 
 * Læringsaktiviteter 

Forelesninger gis i forbindelse med ordinære samlinger. Gjennom forelesningene skal studentene 
utvikle innsikt i perspektiver, debatter og forskningsresultater knyttet til temaer innenfor emnets 
faglige tematikk.  

Gruppearbeid knyttet til obligatorisk arbeidskrav: Studentene skal etablere læringsgrupper for å 
diskutere temaer som velges til den individuelle obligatoriske oppgaven. I gruppene skal studentene 
legge frem valgt tematikk og gi hverandre tilbakemeldinger på hverandres tema. Gruppearbeidet 
følges opp av faglærer. 

Det vil bli benyttet digitale læringsaktiviteter, gjennom læringsplattformen Canvas. * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Det er ett individuelt obligatorisk skriftlig arbeidskrav på 1000 ord (+/- 10 %), og som skal leveres 
midtveis i semesteret. I dette arbeidet skal studentene redegjøre for en tematikk som de skal fordype 
seg i innenfor emnets faglige perspektiver. De skal beskrive en tentativ problemstilling som skal 
besvares ved å vise til sentral forskning, samt teorier/perspektiver i forhold til den valgte tematikken 
i arbeidet og beskrive en tentativ problemstilling som skal besvares.  
 
Tilbakemelding på arbeidskravet gis individuelt, i gruppe og/eller i plenum. Arbeidskravet må være 
levert og godkjent til fastsatt tid for at studenten kan fremstille seg til eksamen.   * Vurderingsformer  
Hjemmeeksamen, varighet hele semesteret. Eksamensoppgaven bygger videre på den individuelle, 
obligatoriske oppgaven som studentene skal levere midtveis i semesteret.  

Eksamensoppgaven skal være på 2000 ord (+/- 10%).  
 



 

 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.  * Hjelpemidler til eksamen 
Alle  Litteratur  
Biesta, G. (2017). Education, Measurement and the Professions: Reclaiming a space for democratic
  professionality in education. Educational Philosophy and Theory, 49(4), 315–330.  
  https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1048665 

Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. 
  West European Politics, 33(5), 946–967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119 

Brunsson, N. (2009). The organization of hypocrisy: talk, decisions and actions in organizations (2nd 
ed.). Oslo: Universitetsforlaget 

 
Johnsen, Å. (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforl. 

Langfeldt, G., Elstad, E., Hopmann, S., & Achieving School Accountability in Practice. (2008). 
Ansvarlighet i skolen: politiske spørsmål og pedagogiske svar : resultater fra 
forskningsprosjektet “Achieving School Accountability in Practice.” Oslo: Cappelen akademisk 
forl. 

 
Madsen OJ. (2016) Psykologiens innflytelse i velferdsstaten. Bokkapittel i boka Forvaltning av makt 

og moral i velferdsstaten : fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?, Oslo: Gyldendal 
akademisk. Kap. 5 (s. 86-11). Antall sider: 25 

 
Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and
 Ceremony. The American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. 

Michael. Lipsky. (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (30th

 anniversary expanded ed.). New York: Russell Sage Foundation. 

Molander, A. og Terum; LI: Profesjonsstudier, Kapitlene; 2, 8, 10 og 11.                                                                                    
 Universitetsforlaget: Oslo. Antall sider: 64 

Sennet, R. (2008) The craftsman. New Haven: Yale University Press (Utdrag) 

Skedsmo, G., & Mausethagen, S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger 
 mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(02),
 169–179. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-06 

Thomassen, O.J. (2016) Håndverksrasjonalitet – et alternativ til barmhjertighetsdiskursen i sykepleie.
 I Omsorgsarbeidets sosiologi, red. Neumann, C.B., Olsvold, N., og Thaagard, T. (red). 
 Fagbokforlaget: Bergen. Kap. 3 (s. 55-80). Antall sider: 25 



 

 

Thomassen, O.J. (2017) Exploring the concept of Integrity – Toward a Craft- 
Inspired Interpretation. Nordic Journal of Working life Studies. Antall sider: 12  * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse 

 



 
EMNEPLAN – del 1 (Registreringer i FS) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
  * Inngår i studieprogram   

Master i samfunnsanalyse * Emnenavn (bokmål) 
Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver * Emnenavn (nynorsk) 
Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiv * Emnenavn (engelsk) 
Managing Health – Historical and Global Perspectives * Emnekode (FS) 
 * Emnenivå 
Masternivå (2. syklus) * Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng: 7,5 
 Antall semester: 1 
 Undervisningsspråk: norsk 
 Organisering av emnet: Campus  

  



 
EMNEPLAN – del 2 (Overskrifter i emneplan/ Infotyper) 

(felt med  * er obligatoriske og må fylles ut) 
 
 * Faglig innhold i emnet 
Emnet Organisering av helse – noen historiske og globale perspektiver handler om      
kunnskapsmessige, teknologiske, økonomiske og organisasjonsmessige sider av utviklingen av 
helseforhold og av helseinstitusjoner og helsepolitikk. Emnet tar utgangspunkt i debatten om de 
moderne norske helseforetakene og New Public Management som styringsverktøy og trekker 
meningsfylte linjer tilbake til bekjempelsen av historiske epidemier og helseorganisering i 
overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. Studentene vil lære hvordan arbeid med bedring av 
helsevilkår knytter seg til komplekse forhold og at globale og historiske perspektiver kan oppfattes 
som fruktbare også for orientering i det 21. århundres virkelighet.  

I de industrialiserte delene av verden kan vi se tendenser til å ta gode helseforhold for gitt. Kravene 
til ressursbruk og stadig mer avanserte og kostbare behandlingsformer synes endeløse. Det er 
samtidig liten tvil om at helse representerer det samfunnsfeltet der forholdene mest entydig har 
utviklet seg til det bedre i løp et av de siste 250 årene. 

Helse og helsevilkår har endret seg betydelig over tid, men forskjellene er ikke mindre betydelige i 
rom. De globale ulikhetene kan forstås som skremmende – men de har med få unntak jevnet seg ut i 
løpet av de siste tiårene. Like fullt er det talende at helseforhold som i dag (2018) råder i Sentral- og 
Vest-Afrika har store likhetstrekk med de som var gjeldende i Vest-Europa rundt midten av 1800-
tallet – målt etter forventet levealder eller som mortalitetsrate.  Forkunnskapskrav 
 * Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten: 
Kunnskap 

 ha avansert innsikt i samspill mellom organisering av helseforhold og endringer i helsevilkår 
 ha bred forståelse av forebyggende og behandlende tiltak for bedre helse i fortida  
 ha grundig innsikt i at løsninger på historiske helseproblemer kan ha vesentlig betydning for 

forståelsen av våre egne helseforhold 
 ha inngående kunnskap om noen sider av globale ulikheter i helse og samspill mellom 

helseforhold i utviklete land og i utviklingsland 

Ferdigheter 
 kunne ta i bruk historiske erfaringer og globale perspektiver for å styrke organisering av helse 
 kunne kritisk vurdere organisasjonsmåter i forhold til mål og midler når det gjelder 

helsearbeid og utvikling av helseforhold 
 kunne vurdere endringer i kunnskapsforhold, sykdomsforståelse, politikk, økonomi, teknologi 

og organisasjon som forutsetninger for skiftende helsevilkår 

 



Generell kompetanse 
 ha styrket evne til kritiske vurderinger av komplekse samspill mellom samfunn og sykdom 
 kunne bedre forstå endringer av helsevilkår i tid og rom 
 ha innsikt i globale og historiske dimensjoner når det gjelder organisering av helseforhold 

 * Læringsaktiviteter 
Enkelte forelesninger, men hovedvekt på seminarform med forberedte innlegg fra studentene og 
diskusjoner av utvalgte temaer.  * Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav, enten ett muntlig innlegg på 5-10 minutter eller ett skriftlig 
innlegg på 2-3 sider på grunnlag av utvalgte deler av pensumlitteraturen som utgangspunkt for 
diskusjon i fagseminar. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke godkjent- godkjent er en 
forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Tilbakemelding på arbeidskravet gis individuelt, i gruppe 
eller i plenum.  
 Utgifter i emnet  * Vurderingsformer  
Individuell eller gruppebasert hjemmeeksamen, varighet: 2 uker. Omfang 3000 ord +/- 20%. 
 
Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A - F hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

 * Hjelpemidler til eksamen 
Alle.   Annet  * Litteratur 
Rune Slagstad, Helsefeltets strateger, Tidsskrift Norsk Legeforening nr. 12 – 13, 2012; 132: 1479 – 85 

Maren Skaset, Reformtid og markedsgløtt, i: Aina Schiøtz, Folkets helse – landets styrke, Oslo 2003: 
499–548 

Henrik Harthug, Strategier for BCG-vaksinasjon 1947 – 94, Tidsskrift Norsk Legeforening nr. 10, 2016; 
136: 930 – 3 

Mette Sagbakken, Gunnar A. Bjune and Jan C. Frich, Humiliation or care? A qualitative study of 
patients’ and health professionals’ experiences with tuberculosis treatment in Norway, Scand J 
Caring Sci; 2012; 26; 313–323 



Gerrish, K et al., The Meaning and consequences of tuberculosis among Somali people in the United 
Kingdom, Journal of Advanced Nursing 68, 12: 2654-2663 

Verena Mauch et al., Structure and management of tuberculosis control programs in fragile states—
Afghanistan, DR Congo, Haiti, Somalia, Health Policy 96 (2010) 118–127 

Andrew Cunningham, Transforming plague The laboratory and the identity of infectious disease, i: 
Andrew Cunningham og Perry Williams, The laboratory revolution in medicine, Cambridge 1992: 209-
244 

Sköld, Peter, The Key to Success: The Role of Local Government in the Organization of Smallpox 
Vaccination in Sweden, Medical History 44, 2000: 201–226  

Baldwin, Peter, Preventive variations, i: Baldwin, Contagion and the State in Europe 1830–1930, 
Cambridge 1999: 1–36 

Moseng, Ole Georg, Kolera og karantene: sykdomsforståelse i endring, i: Moseng, Ansvaret for 
undersåttenes helse, Oslo 2003: 283–313 

Erwin H. Ackerknecht, Medicine at the Paris hospital 1794-1848, Baltimore 1967 (utdrag) 

Michel Foucault, The birth of the clinic An archaeology of medical perception, London 1973 (utdrag)  * Godkjent emneplan   Endringsbeskrivelse  
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VITNEMÅL 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

[Kandidatens navn] 

[kandidatens fødselsnummer] 

er den [dato oppnådd grad] tildelt graden 

Master i samfunnsanalyse 

 
 
 
 
 
 
 

Vitnemålet er utstedt [dato] 
 
 
 
 
 
 
 

     ________________________           _________________________ 
                              dekan                                                                                                             saksbehandler 
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Generell informasjon om graden 
Master i samfunnsanalyse er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert 
studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005. 
 
Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 
studiepoeng. 
 
Master i samfunnsanalyse er en kvalifikasjon som inngår i andre syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011. 
 
Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering 
Master i samfunnsanalyse har gitt kandidatene solid teoretisk kunnskap om hvordan offentlig og privat sektor er formet 
av politiske, ideologiske, sosiale og historiske forhold. Kandidatene er oppøvd til å identifisere arbeidslivsrelaterte 
problemer, og til å sette problemene inn i en større samfunnssammenheng. Utvikling av faglig innsikt og analytiske 
ferdigheter har satt kandidatene i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutninger som tas, og de er 
kvalifisert til å handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer.  

Masterstudiet har gitt kandidatene omfattende utrednings- og analysekompetanse som kan anvendes på 
sammenhenger mellom offentlige myndigheter, næringslivet og det øvrige samfunnet. De har lært å planlegge og 
gjennomføre egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig og kunne utveksle synspunkter og erfaringer.  

Etter fullført studium er kandidatene godt kvalifisert til å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i privat-, offentlig- og 
frivillig sektor.  

 
Kandidatens læringsutbytte 
En kandidat med fullført Master i samfunnsanalyse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
 
Kunnskap 
Etter fullført masterstudium har kandidaten 
 

 omfattende kunnskaper om ulike typer sosiale prosesser på uformelt- og mellommenneskelig nivå, 
organisasjonsnivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå 

 spesialisert innsikt i hvordan økonomisk virksomhet samvirker med sosiale systemer som organiserer og 
regulerer aktiviteter på ulike nivåer i samfunnet 

 avansert kunnskap om styringen av økonomisk liv, om det økonomiske livs rammebetingelser og om 
konsekvenser av ulike typer økonomisk organisering 

 avansert kunnskap om betydningen av institusjoner og strukturer som nasjonalstaten, nasjonal lovgivning og 
interesseorganisasjoner for økonomisk virksomhet 

 inngående kjennskap til hvordan globalisering og informasjonsteknologiske innovasjoner skaper nye betingelser 
og utfordringer 

 avansert kunnskap om samfunnsvitenskapelig teorier og metoder  

Ferdigheter 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 
 

 anvende, og forholde seg kritisk og refleksivt til, samfunnsvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger og 
arbeide selvstendig med problemløsning av både praktisk og teoretisk art 

 analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige perspektiver og være bevisst 
disse vitenskapenes egenart og plass i samfunnet 

 analysere, og forholde seg kritisk til, ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige 
resonnementer  

 anvende oppnådd kunnskap på nye samfunnsområder  
 gjennomføre – under veiledning – et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, og gjøre dette 

arbeidet i tråd med gjeldende forskningsetiske normer i samfunnsvitenskap 
 anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte 
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Generell kompetanse 
Etter fullført masterstudium kan kandidaten 
 

 analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv 
 anvende kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom studiet for å gjennomføre avanserte 

arbeidsoppgaver og prosjekter på nye områder 
 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både overfor 

spesialister og allmennheten 
 sette enkeltfenomener inn i en større samfunnsmessig sammenheng og formulere seg presist om kompliserte 

sammenhenger 
 formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor fagfeltet 
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Grunnlag for vitnemål 

Navn: [kandidatens navn] Fødselsnr.: 000000 00000 
Grad: Master i samfunnsanalyse Oppnådd grad: [dato] 
Studieprogram: Master i samfunnsanalyse 

 

Karakter-1) 
 Studie- fordeling 
Emne Termin poeng  Karakter A B C D E  

 

Obligatoriske emner      

[kode] 

[kode] 

Kvalitativ metode 

Forskningsdesign 

2019 

2019 

Høst 

Høst 

7,5 

7,5 

  

[kode] Tillit og nettverk 2019 Høst 7,5   

[kode] Regulering og samfunnsstyring 2019 Høst 7,5   

[kode] Kvantitativ metode 2020 Vår 7,5   

[kode] Forprosjekt 2020 Vår 7,5   

[kode] Økonomisk globalisering 
 

2020 Vår 7,5   

 [kode] Organisering, ledelse og motstand 2020 Vår 7,5   

[kode] Masteroppgave 2021 Vår 30   

 
Valgfrie emner 

     

[kode] Valgemner 2020 Høst 30 
 

  

   Sum 120,0   

 

 

 

   

   

1. oktober 2018 
 

saksbehandler 

1) For en forklaring på karakterfordelingen, se siste side. 
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Grunnlag for vitnemål  

Navn: [kandidatens navn] Fødselsnr.: 000000 00000 
Grad: Master i samfunnsanalyse Oppnådd grad: [dato] 
Studieprogram: Master i samfunnanalyse 

 

Studiepoeng- og karaktersystem 

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng. 

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer: en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en 
gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende 
kvalitative beskrivelser: 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser 
god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad 
av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser 
liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både 
manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte. 

Karakterfordeling 

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A – F. Strykkarakter inngår 
ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner 
som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i 
løpet av perioden. 
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Diploma Supplement  

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 
international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualification (diplomas, degrees, 
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, an explanation should give the reason why. 

1  INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1     Family name(s): [kandidatens etternavn] 
1.2     Given name(s): [kandidatens fornavn] 
1.3     Date of birth (day/month/year): [dato] 
1.4  Student identification number or code: [0000000] 

2  INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1  Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 
Master in Social Analyses 
 

2.2     Main field(s) of study for the qualification:  
         Regulation and governance, Trust and networks, Economic globalization and Organization, management and 

resistance 
2.3  Name and status of awarding institution (in original language) 

University of South-Eastern Norway, a public university. The quality assurance system was evaluated and 
approved by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education in 2016. 

2.4  Name and status of institution administering studies 
See section 2.3 

2.5  Language(s) of instruction/examination 
Norwegian 

3  INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1  Level of qualification 
Second Cycle/Level 7, Norwegian Qualifications Framework for Lifelong Learning 

3.2  Official length of the programme 
2 years in full time mode (120 ECTS credits).  

3.3  Access requirements 
3-year bachelor's degree (or equivalent) with specialisation in Social Science 
 

4  INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1  Mode of study 
Full time 
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4.2   

Programme requirements 

After completing the master's degree, the candidate will: 

Knowledge 

 Have comprehensive knowledge of various types of social processes; at the interpersonal and informal levels; 
organizational level; as well as the national and international levels 

 Have specialized insights into how business interact with social systems that organize and regulate activities at 
different levels of society 

 Have advanced knowledge about the management of economic activity, the institutional conditions for 
economic life and consequences of different types of economic organization 

 Have advanced knowledge about the importance of institutions, and structures such as the nation state; 
national legal frameworks; unions and industry associations, for economic activity 

 Have in-depth knowledge of how globalization and information technology innovations create new conditions 
and challenges 

 Have advanced knowledge of social science theories and methods 
 

Skills 

 Be able to use and relate critically and reflectively to social science theories, methods and interpretations, and 
work independently with practical and theoretical problem solving 

 Be able to analyse research problems based on social science perspectives, while being cognizant  of the 
nature and position of these sciences in society 

 Be able to analyse and relate critically to different sources of information, and apply them to develop scientific 
arguments and reasoning 

 Be able to apply acquired knowledge in a variety of contexts in society 
 Be able to undertake - under supervision - an independent research- or development project of limited scope, 

and do this work in accordance with current norms of ethical research in social science 
 Be able to use relevant methods for research and professional development, in an independent manner 

 

General competence 

 Be able to analyse relevant academic, occupational and research ethical issues, from a social science 
perspective 

 Be able to apply the skills and knowledge acquired through the study, to carry out advanced tasks and projects 
in new areas 

 Communicate about research problems, analyses and conclusions within a field, both towards specialists and 
the general public 

 Be able to refer specific phenomena to a larger societal context, and formulate precise claims about complex 
cause-effect relationships 

 Communicate effectively and convey the significance of comprehensive independent work, and master the 
concepts and vocabulary of the scientific field and subject area 

 Be able to think creatively and contribute to innovation processes within the scientific field and subject area 
 gramme requirements 
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The program’s structure and content 
The Master in Social Analysis has given the students solid theoretical knowledge of how the public and private sectors 
are shaped by political, ideological, social and historical conditions. Candidates are skilled to identify work-life related 
problems and to frame the issues in a broader societal context. Development of theoretical insights and analytical skills 
has enabled candidates to understand the social impact of decisions, and they are qualified to act in accord with legal, 
environmental and ethical norms and requirements. 

The Master's degree program has given the candidates extensive research skills that can be applied to analyse 
relationships between public authorities, industry and the rest of society. They have learned to plan and carry out 
projects, and are able to communicate research outcomes in writing and orally. They can take part in collegial and 
scholarly discussions exchanging views and experiences. 

Upon completion of the course, candidates are well qualified to work as professionals and advisors in the private, public 
and NGO sectors. 

 
Grade 

 
distribution 

Course   Semester       Credits           Grade A B C D E  
 

Compulsory courses      

[kode] Qualitative research method  2019 Autumn 7,5   

 Research design and data strategy 
 

2019 Autumn 7,5   

[kode] Trust and networks 
 

2019 Autumn 7,5   

 Regulation and governance 
 

2019 Autumn 7,5   

[kode] Quantitative research method  

 

2020 Spring 7,5   

[kode] Thesis Proposal 2020 Spring 7,5 
 

  

[kode] Economic globalization 
 

2020 Spring 7,5 

 

  

kode Organization, management and resistance 2020 Spring 
 

7,5   

Kode Master thesis 2020 Spring 30 
 

  

Elective Courses      

[kode] Elective courses 2020 Autumn 30 
 

  

   Total: :120,   

 

   

Credit system and grading 

The academic year normally runs from mid-August to mid-June and lasts for 10 months. Courses are measured in 
“studiepoeng”, considered equivalent to the European Credit Transfer System standard (ECTS credits). The full-time 
workload for one academic year is 1500 - 1800 hours of study / 60 "studiepoeng". 
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The Norwegian grading system consists of two grading scales: one scale with the grades pass or fail and one 
graded scale from A to E for pass and F for fail. The graded scale has the following qualitative descriptions: 

A Excellent            An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent  
                          judgement and a very high degree of independent thinking. 

B Very good         A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a high  
                          degree of independent thinking. 

C Good            A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of   
                             judgement and independent thinking in the most important areas. 

D Satisfactory       A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate  
                          demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking. 

E  Sufficient           A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate  
                             demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking. 

F Fail            A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate       
                          demonstrates an absence of both judgement and independent thinking. 

The assessment is criterion referenced. 

Grade distribution 

The distribution of grades is shown by the percentage for courses using the graded scale A – F. Fail (F) is not 
included in the distribution. All results from the last five years are included in the calculation. The distribution is 
also shown for courses that have been active for less than five years. There has to be at least 10 approved 
results during the period. 
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4.4  Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 
See section 4.3 

4.5  Overall classification of the qualification (in original language): 
Not applicable 

5   INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1  Access to further study: 
The master's degree is at an academic level that is sufficient for application to a relevant second cycle 
studies. 

5.2  Professional status: 
The award entitles the holder to practice unregulated professions requiring graduate competence. 

6  ADDITIONAL INFORMATION 

6.1  Additional information: 
Not applicable 

6.2  Further information sources: 
More information on University College of Southeast Norway and the programme can be found at www.usn.no. 

7  CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1  Date: 12 October 2018 
 Date of original qualification: 7 June 2018 

7.2  Signature:  _______________________________________________ 
First name Last name 

7.3  Capacity: executive officer 

7.4  Official stamp 
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8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM  
  

  
  
Higher education in Norway  
  
The Ministry of Education and Research has the overall responsibility for higher education in Norway. Higher 
education is offered by four types of higher education institutions: university (universitet), specialized 
university institution (vitenskapelig høyskole), accredited university college (akkreditert høyskole), and 
university college with accredited study programmes (høyskole med akkrediterte studier). The differences 
between the types of higher education institutions are related to their self-accrediting authority.  

All public and private higher education in Norway is subject to the Act Relating to Universities and University 
Colleges (Lov 2005-04-01 nr 15)1. An institution’s right to award specific degrees and the prescribed lengths 
of study are codified in Regulations on Degrees and Titles protected by Law (FOR 2005-12-16 nr 1574). The 
awarding of master’s degrees is regulated by the Regulations on requirements for awarding a master’s 
degree (FOR 2005-12-01 nr 1392).   

Since 2002 Norway has adhered to the objectives of the Bologna Process in the European Higher Education 
Area. Most of the elements have been implemented through the reform of the Norwegian higher education 
system carried out in 2003. Central to the reform has been a transition from the former degree system to the 
bachelor's, master’s and doctoral degree structure, with a few exceptions.   

Norwegian higher education qualifications make up the levels from 6 to 8 of the Norwegian Qualifications 
Framework for Lifelong Learning (NQF) from 2011, which is the national overarching qualifications 
framework2. It describes the levels of qualifications as defined by the total learning outcomes in terms of the 
knowledge, skills and general competence that graduates at various levels should have achieved2.  NQF was 
referenced to the European Qualifications Framework (EQF) in 2014.  

Quality assurance and accreditation of institutions and programmes  
  
The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) is an autonomous governmental agency 
which provides external supervision and control of the quality of Norwegian higher education, as well as of 
all tertiary vocational education3. NOKUT accredits new study programmes, controls the existing ones, and 
provides a cyclic evaluation of the institutions’ quality assurance systems for educational provision.   
  
An accredited higher education institution is granted the right to offer educational provision, without having to 
apply to NOKUT for specific programme accreditation, in accordance with the authority that its institutional 
category implies. Universities may without external accreditation establish study programmes at all levels. 
Accredited university colleges have to apply for the accreditation of programmes at master and doctoral 
levels. In those fields where specialized university institutions and accredited university colleges have the 
right to award doctorates or corresponding degrees, they may themselves decide which study programmes 
and disciplines the institution shall provide.  

University colleges without institutional accreditation must apply to NOKUT for accreditation of study 
programmes at all levels.  

Lists of all accredited institutions, as well as of all accredited study programmes at the university colleges 
without institutional accreditation are available on www.nokut.no   

                                                           
1 In brackets are written the official codes of each act, published in Norwegian in the online database Lovdata, www.lovdata.no 
2 National generic learning outcomes descriptions’ levels for the bachelor’s, master’s and doctoral degrees were defined by the 
Instructions on the Norwegian Qualifications Framework for Higher Education in 2009.   
2 Learning outcomes for a specific NQF level show the minimum of what each learner should know, understand and be able to do 
after completing a learning process.  
3 Tertiary vocational education (TVE), level 5 in the NQF (EQF), is provided by fagskoler, which are considered as tertiary vocational 
education institutions. TVE is based on upper secondary education and training or equivalent competence. Courses have duration 
of from 6 months to 2 years. All provisions must be accredited by NOKUT.   
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Admission requirements and progression  

………………………….  
The Higher Education Entrance Qualification is the successful completion of Norwegian upper secondary 
education with some specified courses. The Certificate of Upper Secondary Education and Training (Vitnemål 
for videregående opplæring) is based on 13 years of schooling. Admission may also be gained by means of 
other qualifications recognized as being on a par with the Higher Education Entrance Qualification, such as 
recognition of prior learning and work experience. Some fields of study have additional entrance 
requirements.   

Degrees and qualifications  
………………..………..…………………………………………………….   
All Norwegian higher education institutions use a system of credits (studiepoeng) for measuring study 
activities, considered equivalent to the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).  60 
ECTS credits (studiepoeng) are allocated to the workload of a full year of academic study, equivalent to 1500-
1800 hours of study. 30 ECTS credits are normally allocated to one semester’s full-time study. The academic 
year normally lasts for 10 months and runs from August to June.  
  
NQF (EQF) Level 6: Bachelor (1st cycle)    
The bachelor's degree is awarded after three years of full-time study (180 ECTS). Some bachelor’s degrees, 
in the field of music and performing arts, consist of four-year bachelor’s programmes (240 ECTS). Teacher 
education for primary and lower secondary school, years 1-7 and years 5-10 is a four-year professional 
programme (240 ECTS).  
  
University college graduate (høyskolekandidat) is a two-year degree (120 ECTS), a short cycle degree 
within the first cycle. Holders of this degree may in some cases continue their studies in a bachelor 
programme and thus obtain a bachelor’s degree.   
  
NQF (EQF) Level 7: Master (2nd cycle)……………………………………………………………………………  
The master's degree is normally obtained after two years of study (120 ECTS), following the completion of 
a bachelor’s degree. A master’s degree programme includes independent work (normally a thesis) of 
between 30 and 60 ECTS. Some experience-based master’s degrees have a scope of 90 or 120 ECTS 
(including independent work of at least 20 ECTS). ……………………………………………………………….  
  
One-tier (integrated/long-term) master’s degree is a five-year study programme (300 ECTS) which results 
in a master's degree, with no intermediate bachelor's degree. An exception is the Master of Architecture 
programme at the Oslo School of Architecture and Design, which has a scope of 330 ECTS.  
  
In the fields of medicine, psychology and theology, professionally oriented degrees/qualifications of six years’ 
duration (360 ECTS) are awarded; in the field of veterinary science - after 5 ½-6 years. They have retained 
the title candidata/candidatus from the former degree system.   
  
NQF (EQF) Level 8: Doctoral degree/PhD (3rd cycle)  
Doctoral degree, PhD (philosophiae doctor, ph.d.), is awarded after three years of study, following the 
completion of a master's degree or a five to six-year professionally oriented degree/qualification.   
  
Doctor philosophiae (dr. philos.) is conferred on graduates who have qualified for a doctoral degree on their 
own, without formal research training. ……..  
  
Diploma, artistic research fellowships programme (kunstnerisk utviklingsprogram) is a three-year 
programme in the field of creative and performing arts. It is offered as a parallel to other research-oriented 
provisions organized as academic PhD programmes.    
  
Descriptions of the educational qualifications can be found in the Norwegian Qualifications Framework for 
Lifelong Learning at www.nokut.no/NKR.   
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Higher education degrees and qualifications not included in the chart*:  
  
• Master’s degree in Architecture from Oslo School of Architecture and Design: 5 ½ years   
• Experienced-based master’s degree: 1 ½ or 2 years   
• Bachelor’s degree of 4 years’ duration (music)  
• Primary and lower secondary teacher education programmes for years 1-7 and years 5-10: 4 years  
• University college graduate degree: 2 years  
  

  
* In addition, Norway has a system of tertiary vocational education (fagskole), which is not considered 
higher education. It is based on upper secondary education and training or equivalent competence. 
Course duration is from six months to 2 years. Holders of some 1 and 2 year fagskolequalifications can 
after individual assessment continue their studies in some bachelor programs, for example in the fields of 
engineering and marketing.           
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Premisser for utvikling av USNs studieportefølje 
 
Saken i korte trekk 
Etter fusjonen er USN landets 4. største utdanningsinstitusjon målt i totalt antall studenter. Samtidig som 
institusjonen har en nær fortid som tre mellomstore, «regionale» høyskoler, er det en uttalt ambisjon å 
markere universitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Universitetet har en god posisjon og 
mulighet i den regionale forankringen og i den samlede kompetansen ved institusjonen. Samtidig 
tilspisser konkurransesituasjonen seg, og utfordrer premissgrunnlaget for fremtidige beslutninger om 
studieporteføljen.  
 
Styret adresseres i denne saken på retningsvalg på områder som særlig utfordrer og påvirker utviklingen 
av studieporteføljen ved USN. Rektor vil i kommende styremøter løfte frem flere premisser til diskusjon i 
styret. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra styret, ønsker rektor å legge frem et 
policydokument/premissnotat for videre beslutninger om studieporteføljens utvikling i juni 2019.  
 
De premissene rektor ønsker styrets tilbakemelding på er: 

1) Andelen studenter på bachelor- og mastergradsutdanninger 
2) Campusutvikling 
3) Forskningsanknytning 
4) Studentaktive læringsprosesser 
5) Arbeidslivsrelevans 
6) Studienes attraktivitet, sett i lys av nasjonale søkertrender 
7) Det digitale skiftet i utdanningsprogram og i undervisning. 

 
I styremøtet 22. november løftes de to første aspektene frem: Andelen studenter på bachelor- og 
mastergrandsutdanninger og Campusutvikling. 
 
 
Forslag til vedtak 

Saken ble drøftet og behandles videre i kommende møter.  
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Saksopplysninger 

Bakgrunn 
 
Styret har ansvar for å vedta USNs studieportefølje. I Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning (Kvalitetsmeldingen) stilles en rekke forventninger til styrene ved UH-institusjonene når det 
gjelder arbeidet med studieporteføljen. Blant annet viser regjeringen til at styrene ved universitetene og 
høyskolene skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at 
utdanningsinstitusjonene dimensjonerer studieprogramporteføljen i dialog med samfunns- og 
arbeidslivet. Behovet for kompetanse på kort og lang sikt må ivaretas. 
 
Regjeringen viser videre til at strukturreformen har ført til større og mer sammensatte institusjoner som 
rår over mer kompetanse og ressurser. Forutsetningene bør derfor i større grad være til stede for at 
institusjonene kan vurdere studentenes og samfunnets behov mer helhetlig. Videre legger 
strukturreformen til rette for å heve kvaliteten på utdanning og forskning gjennom å konsolidere miljøer 
som tidligere har vært små eller i uhensiktsmessig konkurranse om ressursene.  
 
Regjeringen forventer blant annet at «(…) styrene sørger for konsolidering av fagmiljøer der det er 
nødvendig, og (…) at universitetene og høyskolene samlet bruker de mulighetene den nye 
institusjonsstrukturen gir til koordinering og samarbeid om utdanningstilbud» (s. 103). 
Styret vedtok våren 2017 prinsipper for studieporteføljeutviklingen. Prinsippene skulle gi premisser og 
være retningsgivende for porteføljeutviklingen. De var forankret i nasjonale føringer og i høgskolens 
strategi og lå til grunn for arbeidet med studieporteføljen 2018 – 2019, som styret vedtok i november 
2017. I den forbindelse vedtok styret at premissene også skulle legges til grunn for arbeidet med 
studieporteføljen 2019-2020. Premissene som styret har vedtatt, adresserer skjerpede nasjonale krav i de 
nasjonale forskriftene. De reviderte forskriftene stiller en rekke krav til studieprogrammene, og som er 
lagt til grunn for gjennomgangen av USNs eksisterende portefølje og videre utvikling av porteføljen i 2017 
og 2018. 
  
Innen utgangen av 2018 må utdanningsinstitusjonene ha gjennomgått porteføljen av studietilbud og sikre 
at disse oppfyller de nye standardene og kriteriteriene. I tråd med skjerpede krav til kompetanse i master- 
og doktorgradsprogram vektlegges det f.eks. høyere utdanning skal være forskningsbasert. I 
Kvalitetsmeldingen understreker regjeringen at den forventer at styrene ved universitetene og 
høyskolene legger vekt på å utvikle utdanninger først og fremst der de har en tilstrekkelig forskningsbase. 
 
USNs førende dokument for porteføljeutvikling er «Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet 
ved HSN – 2017-2021». I denne er det lagt til grunn at modell for studieporteføljestyring («SEFØ-
modellen») skal benyttes for å vurdere USNs studieportefølje i forhold til Strategisk betydning, 
Etterspørsel, Faglig bærekraft og Økonomisk bærekraft (S-sak 33/17). 
 
SEFØ-modellen generelt og de prioriterte prinsippene spesielt, må legges til grunn for den videre 
utviklingen av USNs studieportefølje. Samtidig har arbeidet med studieporteføljen for 2018-19 og 2019-20 
vist at USN må gjøre noen retningsvalg på områder som særlig utfordrer og påvirker den videre 
utviklingen av studieporteføljen ved USN. Rektor ønsker derfor styrets tilbakemeldinger på disse 
områdene:  
 

1) Andelen studenter på bachelor- og mastergradsutdanninger 
2) Campusutvikling 
3) Forskningsanknytning 
4) Studentaktive læringsprosesser 
5) Arbeidslivsrelevans 
6) Studienes attraktivitet, sett i lys av nasjonale søkertrender 
7) Det digitale skiftet i utdanningsprogram og i undervisning 
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Det kan også være andre hensyn som må vurderes. I styremøtet 22. november løftes det i første omgang 
frem to områder som rektor ønsker at styret drøfter: Andelen studenter på bachelor- og 
mastergradsutdanninger og Campusutvikling. Andre områder legges fram for drøfting i kommende møter. 
Med utgangspunkt i styrets drøftinger vil rektor legge fram et helhetlig policydokument/premissnotat om 
videre utvikling av studieporteføljen som vedtakssak i styrets møte i juni 2019. 

1) Andel studenter på bachelor- og mastergradsutdanninger  

Debatten om «mastersyke» som preget nyhetene for noen år tilbake, er tilbakevist gjennom de siste års 
NIFU-rapporter og OECD rapporter om utdanningsnivået i befolkningen. Årets tilstandsrapport fra OECD - 
Education at a Glance, synliggjør for eksempel at utdanningsnivået i Norge er noe lavere enn de øvrige 
nordiske landene. Mens 11 prosent av befolkningen mellom 25-64 år i Norge har mastergrad, er 
tilsvarende tall for Sverige og Finland 14 og 15 prosent. I flere sentraleuropeiske land er andelen med 
master enda høyere, for eksempel i Polen hvor 23 prosent av befolkningen har utdanning på dette nivået.  
  
I kandidatundersøkelsen gjennomført av NIFU oppgir ca. 80 prosent av mastergradskandidatene at de 
erfarer at deres utdanninger er relevante for den jobben de har. Det er svært viktig for en 
utdanningsinstitusjon med USNs hovedprofil å utdanne masterkandidater Norge har behov for. 
Relevansen av masterkompetansen for yrkesutøvelse, må være sentral dersom USN skal satse på økt 
andel masterkandidater fremover. 
  
I en undersøkelse om kompetansebehovet i norske bedrifter, gjennomført av NIFU på oppdrag fra NHO, 
viser tallene at det de siste fem årene har vært et stabilt behov for kompetanseheving i norske bedrifter. 
Av undersøkelsens respondenter, ca. 6400 norske bedrifter (ca. 34 prosent), oppgir 42 prosent behov for 
kandidater med bachelorutdanning, mens 34 prosent har behov for masterkandidater. Behov for 
masterkandidater synes å være større i bedrifter med mer enn 250 ansatte. Mens kun 20 prosent av små 
bedrifter (10 ansatte eller færre) hevder de har behov for kandidater med bachelor- eller 
masterutdanning, så svarer nær 80 prosent av store bedrifter det samme (250 ansatte eller flere). Det er 
også størst andel av de store bedriftene som hevder at de har et udekket kompetansebehov – hele 70 
prosent. 
  
Helse- og sosialfagutdanningene er et ungt akademisk miljø, og de siste prognosene fra SSB og NIFU viser 
at utdanningsinstitusjonene både på kort og lang sikt har utfordringer med å utdanne tilstrekkelig antall 
fagpersoner til førstekompetansestillinger ved landets helse- og sosialfagutdanninger. Framskrivninger av 
kompetansebehov viser at det er et enormt behov for alle profesjonsutdanningene også på bachelornivå.  
Det er samtidig et uttrykt behov fra helsesektoren for spesialsykepleiere, en utdanning som tilbys på 
masternivå ved USN. Støtteordningene for videreutdanning fra feltet har allikevel ikke fulgt utviklingen i 
utdanningssektoren, og videreutdanningsstudenter får ikke støtte og studiefri til alle fire semestrene i en 
masterutdanning.  
 
Norge trenger over 35 000 nye lærere de neste ti årene, dersom man skal erstatte ufaglærte og lærere 
som går av med pensjon. Fra høsten 2017 innførte regjeringen femårig integrert masterutdanning som 
erstatning fra den tidligere fireårige bachelorutdanningen. Reformen er svært kostbar, og per i dag er det 
ikke kommet noen signaler fra KD om hvorvidt det nye, femte studieåret blir finansiert gjennom en ettårig 
tildeling av nye studieplasser tilsvarende kandidatmåltallet for Grunnskolelærerutdanningene.   
  
USN er Norges nyeste universitet. Det betyr at institusjonens sammenligningsgrunnlag er endret. Der HSN 
ble sammenlignet med andre høyskoler i nasjonal statistikker, blir USN nå sammenlignet med de ni andre 
universitetene i Norge. For sammenligning av masterandel i studieporteføljene, finnes det flere ulike 
datauttrekk. Antall mastergrader sier noe om bredden i studietilbudet, men lite om hvor stor andel av 
studentene som går i masterløp. Kandidatproduksjon er en annen måte å måle andelen studenter i 
masterløp. Ettersom utviklingen av masterutdanninger er relativt ung, vil dette gi et uriktig bilde alene, da 
flere masterutdanninger er så unge, at programmene ikke har kvalifisert kandidater ennå, eksemplifisert 
ved integrerte 5-årige masterløp for lektorutdanning og grunnskolelærerutdanningene. I datauttrekket 
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under har derfor administrasjonen satt opp en sammenligning av studiepoengproduksjon på hhv. lavere 
og høyere grad.  
 

 
Andel studenter på lavere og høyere grad, målt i studiepoengproduksjon 
 
I vedlagte fremstilling er USN sammenlignet med utdanningsinstitusjoner som har samme hovedprofil 
som USN. Selv om NTNU også profilerer seg som klassisk forskningsuniversitet, har de etter siste års 
fusjoner også ansvar for mange av de samme kortere profesjonsløpene som kjennetegner de nye 
universitetenes studieporteføljer.  
 
Innføringen av femårig integrert masterutdanning for grunnskolelærere vil kunne øke andel 
studieproduksjon og kandidatproduksjon på masterutdanning ved USN med 9 prosentpoeng til 23 prosent 
i løpet av de nærmeste fem årene. En relativ økningen vil skje ved institusjonene som er satt opp til 
sammenligning også, da de alle har grunnskolelærerutdanning i sin portefølje. 
  
Studenter i mastergradsløp gir institusjonen større inntekt per studieplass, da de er i finansieringskategori 
D, ved USN utgjør det 33 prosent av tildelte studieplasser. Dette gir seg utslag både i basis- og 
resultattildeling. Årsaken til at disse studiene er plassert i kategori D, er at masterstudier er dyrere å drifte 
enn lavere gradsstudier. Krav til kompetanse i fagmiljøet, undervisnings- og veiledningsressurs er høyere i 
masterprogram enn i de store bachelorprogrammene.  
 
Ved USN er kategoritildelingen slik1: 
Kategori og  
studieplasser 

A  
0 plasser 

B 
40 plasser 

C 
205 plasser 

D 
3649 plasser 

E 
4912 plasser 

F 
2176 plasser 

Basistildeling 242850 183150 124500 87450 75100 62750 
Resultattildeling 
Studiepoeng 

132750 101850 67900 49400 40150 33950 

Resultattildeling 
Kandidat enkeltsats 

100850 76150 50400 38050 30850 25700 

Resultattildeling 
Kandidat 
dobbelsats 

201700 152300 100800 76100 61700 51400 

 
Ved USN er gjennomføringsgraden ved særlig masterstudiene lav. I 2017 var den på kun 38 prosent, hele 
11 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet, som var på 49 prosent. Gjennomstrømningsprosenten 
på mastergrad på normert tid er et nasjonalt styringsparameter, og til sammenligning hadde OsloMets 
mastergrader gjennomstrømning på 44 prosent, UiA 47 prosent, UiA 53 prosent, og NTNU 47 prosent2.  
 

                                                             
1 Satser for kandidatproduksjon og studiepoeng fordelt etter de 6 kategoriene KD benytter til tildeling. KD gir 
dobbelsats for kandidater på integrerte femårige masterprogram. Tall hentet fra forslag til statsbudsjett 2019. 
2 NTNU har i årene 2012-2016 rapportert stabilt høy gjennomføring av mastergradskandidater på normert tid 
på mellom 52 og 58. Det er mulig den relativt lave gjennomstrømmingen i 2017 er knyttet til NTNUs nylige 
fusjonsprosess med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. 
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Rektors vurdering: Andel studenter på mastergradsutdanninger som dimensjon i porteføljeutviklingen 
Rektor mener at USN som universitet bør øke andelen av studenter i masterprogram innenfor prioriterte 
fagområder for å møte arbeidslivets behov. Oppført blant institusjonens prioriterte tiltak i 
handlingsplanen, er derfor en ambisjon om å øke andel studenter i masterprogram.  
 
En satsing mot større andel av studentmassen i mastergradsløp, krever prioriteringer basert på et 
strategisk retningsvalg for institusjonen. Samtidig vil det også by på utfordringer. Institusjonen har ikke 
tilstrekkelig finansiering av kategori D-studieplasser til å sette i gang flere mastergrader, eller ta opp flere 
masterstudenter i dagens program uten at det samtidig reduseres i studieplasser på bachelorgrad/lavere 
grads studier. En studieplass på bachelorgrad vil heller ikke fullfinansiere en studieplass på mastergrad. 
Det betyr at en økonomisk bærekraftig studieportefølje må innebære at institusjonen tar inn færre 
studenter totalt, og spesielt på bachelorgrad og andre lavere gradsstudier.  
 
Ettersom studiepoengs- og kandidatproduksjon utgjør ca 25 prosent av institusjonens totale inntekt, kan 
en økning av andel studenter i masterprogram bety et fall i inntekter med mindre det kompenseres med 
økt gjennomstrømning i både bachelor- og masterprogram. Her har som kjent USN et stort potensial. Det 
fordrer muligens en økt ressursinnsats knyttet til oppfølging av den enkelte student, og også en vesentlig 
endring i undervisningsaktiviteter, mot mer studentaktive læringsprosesser.  
  
Økt attraktivitet og dermed større konkurransekraft kan styrke inntakskvaliteten og dermed også 
studiegjennomstrømningen. På den annen side er store deler av sør-øst regionen, som USN først og 
fremst rekrutterer fra, karakterisert ved lav studietilbøylighet. Samtidig som USN bør styrke sin 
konkurransekraft i forhold til andre høyere utdanningsinstitusjoner når det gjelder rekruttering, tilsier vårt 
regionale mandat at USN skal tiltrekke seg studentgrupper som ikke tidligere søkte seg til høyere 
utdanning. I disse samfunnsgruppene vi det være «førstegenerasjonsstudenter» som kan kreve spesiell 
oppmerksomhet, oppfølging og veiledning. 
 
Signaler fra styret vil innarbeidet i et policydokument for videre utvikling av USNs studieportefølje og 
fremlegges ved styremøtet i juni 2019. 

2) Campusutvikling 

Da HSN ble etablert, tok den faglige organiseringen utgangspunkt i de nasjonale begrunnelsene for 
strukturreformen (Meld. St. 18 (2014-2015)). Et hovedpremiss for strukturreformen er å sikre tilgang til 
høyere utdanning av høy kvalitet over hele landet. Kunnskapsministeren understreket i mange 
sammenhenger at reformen innebar færre institusjoner, men ikke nødvendigvis færre studiesteder.  
  
USN har en faglig organisering av flercampusinstitusjon som ivaretar Stortingets intensjoner om å 
opprettholde et desentralisert studietilbud. Samtidig styrker den valgte organisasjonsmodellen kvaliteten 
i tilbudene ved at parallelle fagmiljøer ved de tidligere høyskolene er samorganisert innenfor 
campusovergripende fakulteter tilpasset USNs fagsammensetning/utdannings- og forskningsportefølje. 
USNs organisering skal ivareta kravene til kvalitet i alle studieprogram på alle studiesteder. Modellen skal 
sikre at det i tilknytning til campusen finnes et fagmiljø som bidrar til å skape et studiemiljø som legger til 
rette for faglig samhandling mellom studentene og mellom studentene og fagmiljøet.  
  
Dette flercampuskonseptet er en sentral del av USNs profil. I USNs strategi er flercampusorganiseringen 
viet spesiell oppmerksomhet som konkurransefortrinn. I den strategiske utviklingen av universitetet som 
helhet og av fagområdene som fakultetene forvalter, er flercampusorganiseringen et iboende premiss.  
 
USN har 8 likeverdige, integrerte campus som drar veksler på universitetets samlede faglige og 
administrative kompetanse og kapasitet. Institusjonen er organisert i fire fakulteter og fem administrative 
fellestjenester på tvers av studiestedene. Når vi anvender betegnelsen likeverdig for å beskrive de 8 
studiestedene, viser det til at USN ikke har ett hovedcampus, slik som ved de fleste andre 
flercampusinstitusjonene. Ved USN har studiestedene en likeverdig posisjon innenfor det strategiske 
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arbeidet. Likeverdige studiesteder tilsier imidlertid ikke en ambisjon om at alle studiestedene vil være like 
store når det gjelder kapasitet og kompetanse. 
  
Skjevhetene mellom studiestedene når det gjelder fagmiljøets størrelse og kompetansenivå, reflekterer 
aktivitetsnivå og tilbudsportefølje på det enkelte campus. Det er imidlertid en forutsetning at alle 
studietilbud som tilbys på alle studiesteder er knyttet til og har tilgang til et fagmiljø som til enhver tid 
tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskrav slik de er formulert i forskriftene. Gjennom etableringen av HSN 
og valg av organisasjonsmodell, ble studietilbudene ved det enkelte campus styrket ved at fagmiljøene 
knyttet til studieprogrammene ved det enkelte studiested ble organisert inn i en større og mer robust 
faglig sammenheng.   
 
Fagmiljø, læringsmiljø og studietilbud på campusnivå   
Studentene på det enkelte campus bør møte et stedlig fagmiljø med kompetanseprofil og 
forskningstyngdepunkt i samsvar med studietilbudene som tilbys ved studiestedet. Dette var et sentralt 
tema under tilsynet med fire studieprogram under universtetsakkrediteringen. Gjennom denne prosessen 
ble det klart at NOKUTs operasjonalisering av et stedlig fagmiljø er uklar. USN vil utarbeide et notat til 
NOKUT der vi ber om en nærmere avklaring. Utgangspunktet må imidlertid være at uavhengig av 
studiested skal alle studenter ved USN i det daglige møte et studietilbud som er i samsvar med krav til 
fagmiljø i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften. Det innebærer tilstrekkelig antall medarbeidere med 
førstestillingskompetanse og toppstillingskompetanse, et fagmiljø som er kompetansemessig stabilt over 
tid og som har relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 
Endelig krever det at fagmiljøet som følger opp studentene til daglig, har en størrelse som står i forhold til 
antall studenter og studiets egenart (jf. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3). Dette kravet gjelder også 
for samlingsbaserte nettstudier. Under samlingene skal studentene ha tilgang til et fagmiljø som 
tilfredsstiller forskriftens krav og fortrinnsvis også være del av et relevant studentmiljø under samlingen. 
Det innebærer at et studieprogram/samlinger bør lokaliseres til campus hvor det er et stedlig fagmiljø 
med tilstrekkelig størrelse, kompetanse og FoU-aktivitet i tråd med forskriftens minimumskrav. 
Studietilbud som gis på campus bør videre forutsette at det på hver campus er godt læringsmiljø for den 
enkelte student. Det innebærer at det skal være en kritisk masse studenter som følger de ulike 
programmene ved hver campus.  
 
Tilstrekkelig antall faglig ansatte 
Under avsnittet om master- og bachelorandeler ble studieproduksjon benyttet som måleparametret. Når 
utfordringen er knyttet til campusutvikling blir «registrerte studenter» et mer relevant måleparameter. 
Andelen studenter på mastergrader er betraktelig høyere (21 prosent) enn andel studiepoengproduksjon 
på masternivå tilsier (14 prosent). Antall studenter på campus og i klasserom, til undervisning, veiledning 
og vurdering er et viktig måleparameter for å vurdere om det er tilstrekkelig antall faglig ansatte på 
campus.  

 
For sektoren rapporteres det at hele 80 prosent av alle registrerte egenfinansierte studenter er aktive på 
enten bachelor- eller masterstudier. Ferske tall fra 2018, viser at det samme gjelder for studentene ved 
USN. Men, av disse er kun 20 prosent av USNs studenter registrert på en mastergrad, mot resten av 
sektoren hvor 29 prosent av studentene registrert på en mastergrad. Forskjellene blir enda tydeligere om 
USN sammenlignes innenfor universitetskategorien, hvor hele 35 prosent av studentene tatt opp til 
norske universiteter, er knyttet til et masterprogram. 
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Måleparametre  USN3 Sektorbildet4 
Professor/dosent 15,6 % 23 % 
Førstestilling (inkl. professor og dosent) 57,1 % 74 % 
Stipendiater 13,5 % 22 % 
Andel registrerte studenter på mastergrad (inkl. 5-årig integrerte 
mastergrader) 

20 % 29 % 

Andel registrerte studenter på bachelor og lavere grads studier 80 % 71 % 
Andel studenter på fleksible utdanningsløp5 15 % 7,5 % 
 
Som det fremkommer av tabellen over har USN en lav andel førstekompetanse og toppkompetanse 
sammenlignet med sektoren for øvrig. Mens kun 26 prosent av UFF-stillinger i sektoren er ansatte uten 
førstestillingskompetanse, er det hele 43 prosent av UFF ansatte ved USN som ikke har 
førstestillingskompetanse. I tilstandsrapporten for 2018 er tallene fra 2017 sammenligningsgrunnlaget, og 
her kommer USN dårligst ut av de ti universitetene.  
 
Tabellen er overordnet og synliggjør ikke fordelingen ned på fakultetsnivå, men fremstiller andelen 
førstestilling per UFF-stilling, fordelt på campusene6 
 

 
 
Denne ulikheten er ikke i seg selv en utfordring så lenge det gjenspeiler profilen til studieporteføljen per 
campus. Da det er krav om minimum 50 prosent førstekompetanse i alle masterutdanninger, blir andel 
masterstudenter per campus et sentralt måleparameter. Under følger en tabell som viser andel 
masterstudenter av totalt antall egenfinansierte studenter per campus. Tabellen over viser eksempelvis at 
andelen førstekompetanse er relativ lik ved campusene Bø, Drammen og Vestfold, mens tabellen under 
viser at det er stor forskjell på andelen masterstudenter på de samme campusene.  
  

                                                             
3 Egne data fra FS og SAP høst 2018 
4 Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018. Alle aktive studenter (studenter på årsenheter og kortere studier 
er inkludert i tallene). 
5 Utdanninger som er registrerte som nettbasert eller desentralisert utdanning, og rapportert til DBH 
6 UFF-stilling som definert i DBH. Antall stillinger ligger til grunn for beregningen, ikke årsverk. 
Stipendiatstillinger er tatt ut av beregningsgrunnlaget, da de i liten grad er involvert i undervisningsaktiviteter. 
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Campus Bø 8 % 
Campus Drammen 24 % 
Campus Kongsberg 24 % 
Campus Notodden 21 % 
Campus Porsgrunn 15 % 
Campus Rauland 26 % 
Campus Ringerike 18 % 
Campus Vestfold 27 % 
 
Innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå fra 2017 utfordrer kompetanseprofilen 
for de campus som skal ivareta denne utdanningen (Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold). 
Endringen i andel masterstudenter på de aktuelle campus, i hovedsak grunnet overgang fra bachelor til 
masternivå i grunnskolelærerutdanning, kommer tydelig frem i tabellen under som viser endringen fra 
2016-2018. 
 

 
 
Antall studenter per faglig årsverk gir en indikasjon på hvor tett oppfølging og veiledning det er mulig å 
tilby studentene, og en eventuell dreining av studieporteføljen til større andel masterstudenter vil sette 
press på denne indikatoren. Utdanninger på høyere gradsnivå og kliniske studier med stor grad av lab og 
praksis, har tradisjonelt lavere antall studenter per faglig årsverk enn rene disiplinære studier på lavere 
grad. Gjennomsnittet i sektoren er 11,8 studenter per faglig ansatt, ved universitetene 9,75. Ved USN er 
tallet 16,9. Til sammenligning rapporterer UiA om 16,9, OsloMet 15,4, UiS om 12,6 og NTNU om 8,6. Ved 
USN er det stor forskjell mellom fakultetene, og det varierer fra 11 til 28 studenter per faglig årsverk. 
Tallene fordeler seg slik på campus: 
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Her skiller Bø og Ringerike seg ut, begge med over 20 studenter per faglige årsverk, noe som gjenspeiles i 
typen studieprogram som tilbys ved de to sammen campusene. 
 
God tilgang til utdanning 
En av USNs rammebetingelser er knyttet til hvordan institusjonen klarer å utnytte potensialet i fleksible 
studier7 gjennom tilbud av nett- og samlingsbaserte studier. I sektoren samlet er det kun 7,5 prosent av 
alle studenter som går på i såkalte fleksible studieløp, og sammenlignes kun tallene ved universitetene er 
det en noe lavere antall, ca 7 prosent. Ved USN går hele 15 prosent av studentene i fleksible studieløp, og 
av disse ca 12 prosent i studieprogram definert som nett- og samlingsbaserte.  
 
Andelen nett- og samlingsbaserte studenter per campus fordeler seg slik: 
 
Campus Bø 14 % 
Campus Drammen 14 % 
Campus Notodden 45 % 
Campus Porsgrunn 15 % 
Campus Ringerike 8 % 
Campus Vestfold 0 % 
Campus Rauland 0 % 
Campus Kongsberg 0 % 
 
God tilgang til utdanning er et sektormål og et viktig samfunnsoppdrag for USN. Søkertallene fra 
Samordna opptak viser for opptaket 2018 at det største antallet kvalifiserte førsteprioritetssøkere til USNs 
grunnutdanninger gjaldt for nett- og samlingsbaserte studier. Oversikten under viser også at det per 2018 
kun er campus Bø og Notodden som tilbyr nett- og samlingsbaserte studier i Samordna opptak. Ved 
campus Notodden går rett under halvparten av alle studenter i nett- og samlingsbaserte studier. 
  

                                                             
7 Fleksible studier omfatter i rapportering både nett- og samlingsbaserte studier og desentraliserte 
studietilbud. 
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Samordna opptak (uten å skille ut nett- og 
samlingsbaserte studier 

Samordna opptak (Nett- og samlingsbaserte studier 
som eget «campus») 

Campus Kvalifiserte  
1. prioritetssøkere 

Campus Kvalifiserte  
1. prioritetssøkere 

Bø 1909 Bø 649 
Vestfold 1639 Vestfold 1639 
Porsgrunn 1152 Porsgrunn 1152 
Drammen 1068 Drammen 1068 
Notodden 715 Notodden 295 
Ringerike 393 Ringerike 393 
Kongsberg 318 Kongsberg 318 
Rauland 34 Rauland 34 
  Nett- og samlingsbaserte 

studier 
1680 

Tall i samordna opptak inkluderer alle grunnstudier på 60 stp eller mer, det innebærer at tallene over 
inkluderer årsenheter, bachelorstudier og femårige integrerte masterprogram. I lokalt opptak lyses alle 
masterstudier, praktisk-pedagogisk utdanning og kortere studier (mindre enn 60 stp) ut. 

Lokalt opptak 
Campus Kvalifiserte 1. prioritetssøkere 
Bø 424 
Vestfold 1432 
Porsgrunn 1212 
Drammen 771 
Notodden 693 
Ringerike 617 
Kongsberg 597 
Rauland 73 
Drammen/Vestfold/Notodden * 290 
*) Master i pedagogikk ble lagt ut for søkning fordelt på de tre studiestedene. 
 
Attraktivitet og press på studiesteder, kan være grunnlag for utvidelse av campus. USN bruker i dag nær 
16 prosent av institusjonens totalt inntekt på husleie, og det er noe høyere enn de andre nyere 
universitetene med tilsvarende behov for økt fagkompetanse og vekst i masterandel. En eventuell vekst 
ved en campus bør som utgangspunktet finansieres gjennom reduksjon av husleie totalt sett. I tabellen 
under synliggjøres husleiekostnader, samt kostnader til forvaltning, drift (inkl. energi og renhold), tallene 
er hentet fra DBH. Det er usikkert hvorvidt alle institusjonene rapporterer kostnadene inn på samme måte 
og det er særlig kostnadene knyttet til energi og renhold som kan være rapportert ulikt. Bygningenes 
alder og nyere påkostninger påvirker leieprisen fra statsbygg, med andre ord gir nyere bygningsmasse 
høyere husleiekostnader. 
 
Husleie 

  

Inntekt fra 
bevilgninger 

(1000kr) 

Sum 
driftsinntekter 

(1000kr) Areal kvm 

Husleie-
kostnad 
(1000kr) 

Husleiekostnad 
andel av sum 
driftsinntekt 

Gjennomsnittlig 
husleiekostnad 

pr kvm 
UiA         1 274 296           1 510 890       109 194                172 573  11,4 %                      1 580  
UiS         1 442 570           1 713 298       141 522                207 062  12,1 %                      1 463  
OsloMet         2 270 336           2 614 379       179 767                389 728  14,9 %                      2 168  
USN         1 748 067           1 967 281       162 429                309 077  15,7 %                      1 903  
*Inntekter og kostnader fra årsregnskapet 2017       
**Arealdata fra Andre data/Areal (DBH)         
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Husleiekostnadene er fordelt slik på campus: 
 
Campus Brutto leieareal 

1.1.2018 
Totalt i 1000 kr 

(2017) 
Totalt i 1000 kr 

(2018) 
Kr/m2 Husleie per 

student kr 
Ringerike 11 747 8 997 9 150 779 6 536 
Bø** 11 016 25 100 28 522 2 589 10 150 
Notodden 22 626 19 541 20 030 885 10 798 
Drammen 17 184 37 295 37 904 2 206 13 465 
Porsgrunn 29 348 43 695 45 892 1 564 16 332 
Kongsberg* 17 711 24 675 25 514 1 441 19 256 
Vestfold 47 088 106 471 109 708 2 330 21 511 
Rauland*** 2 818 3 681 3 549 1 259 30 861 
USN 159 538 269 455 280 268 1 688 14 770 
* Inkludert 2400 m2 sambruksarealer med FTO 
** Inkluderer både indre vedlikehold og BAD 
*** Alle kostnader relatert til bruk av bygningene 
 
Rektors vurdering: Campus som dimensjon i porteføljeutviklingen  
USN skal være en flercampusorganisasjonen. Det er et iboende premiss for universitetets strategi og 
kvalitetsarbeid. Premisset forutsetter at kravene til fagmiljøets størrelse og tilfredsstillende 
forskningsforankring innfris på studieprogramnivå. USN kan ikke opprettholde eller etablere studier uten 
at det er et tilhørende stedlig fagmiljø ved studiestedet. Fagmiljøet som helhet bør ikke nødvendigvis ha 
sin permanente arbeidsplass på studiestedet hvor studieprogrammet er lokalisert, men studentene må til 
daglig ha tilgang et tilfredsstillende fagmiljø med hensyn til kompetanseprofil og størrelse. Med dette som 
premiss skal flercampusorganiseringen bidra til å realisere regjeringens mål om tilgang til høyere 
utdanning over hele landet samtidig med at kvalitetskravene ivaretas. Det siste ivaretas blant annet ved at 
fagmiljøene knyttet til studieprogrammene ved det enkelte studiested er skrevet inn i en større og mer 
robust faglig sammenheng som følge av etableringen av HSN/USN. Samtidig ser vi at 
flercampusorganiseringen reiser en rekke problemstillinger som det må tas hensyn til i den videre 
utviklingen av universitetets samlede studieportefølje. 
 
Antall campus: Gitt at kravene til fagmiljø/rekruttering av ansatte og studentmiljø/rekruttering av 
studenter tilfredsstilles, skal USN i utgangspunktet opprettholde 8 campus og aktivitetsnivået/antall 
studieplasser på det enkelte campus på minst dagens nivå. Studieplasser kan imidlertid allokeres til andre 
studietilbud på campus. Det er imidlertid en realitet at noen campus over tid samlet sett har slitt med 
rekruttering av medarbeidere med tilstrekkelig formalkompetanse og studenter til studieprogrammene, 
jf. SEFØ-modellen og krav til fagmiljø og studentmiljø. Hvis dette vedvarer må styret vurdere 
aktivitetsnivået/disponering av antall studieplasser på campusene.  
 
Strategi, faglige forutsetninger og etterspørsel definerer eventuell vekst ved det enkelte campus. 
Vekstpotensialet varierer imidlertid mellom campus. Det er premissgivende for hvordan eventuell vekst 
gjennom tilførsel av nye studieplasser eller etterspørsel etter eksternfinansiert etter- og videreutdanning 
håndteres i årene framover. Vekst som medfører nye arealbehov, kan medføre at en enda større del av 
universitetets inntekter går til å dekke husleieutgifter. Det kan bety at USN bør vurdere om vekst på en 
campus bør innebære reduksjon et annet sted.  
 
Over tid kan reallokering av studieplasser som følge av rekruttering (ansatte og studenter) og fordeling av 
eventuelt nye studieplasser til campus med vekstpotensial tilsi at styret må vurdere om opprettholdelse 
av alle 8 campus har faglig og økonomisk bærekraftig.  
 
Studentmiljø på campus: Et levende campus som læringsmiljø og studiemiljø forutsetter studietilbud med 
aktive studenter. Nett- og samlingsbaserte studier kan alene ikke legitimerer opprettholdelsen av et 
studietilbud på en campus. Med referanse til samfunnets behov, USNs profil og markedsandel, bør 
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institusjonen ha en policy for videre utvikling av nett- og samlingsbaserte studier. Policyen må ivareta 
forventninger om et levende studentmiljø på hver campus som tar hensyn til at relasjonskompetanse og 
kollegiale arbeidsformer er en vesentlig del av læringsutbyttet i en profesjonsutdanning. Studieplasser bør 
ikke anvendes til EVU/nettstudier der disse kan finansieres som betalingsstudier. 
 
De store profesjonsutdanningene: Grunnlagsdokumentene for etableringen av HSN/USN slår fast at 
studietilbud innenfor de fire store profesjonsutdanningen (sykepleie/grunnskolelærer/ 
barnehagelærer/ teknologi/økonomi og administrasjonsfag) skal tilbys i alle tre fylker. Dette premisset 
ligger fast inntil styret fatter annet vedtak. 
  
Masterutdanningene: Gitt universitetets historie, finnes det i dag flere fagmiljø med tilsvarende 
kompetanse på ulike campus. I utviklingsarbeidet med en helhetlig studieportefølje bør det ikke tilbys 
konkurrerende masterutdanninger på ulike studiesteder. USNs masterutdanninger bør normalt kun tilbys 
der fagmiljøet har sin faglige tyngde, og i tråd med den faglige profilen ved det studiestedet. 
  
Profilerte campus: USN bør ta et strategisk grep om profileringsprosessen av det enkelte campus. Det bør 
defineres en hovedprofil på det enkelte campus basert for det enkelte campus sin historie, egenart/lokale 
fortrinn, størrelse, fagmiljø og eksisterende studietilbud, som gir retning for fagutvikling/faglig 
konsentrasjon/ porteføljeutviklingen. Med utgangspunkt i dagens faglige diversifisering mellom de ulike 
campusene og campusenes utviklingspotensial, bør USN legge til grunn at den faglige campusutviklingen 
bygger opp under ulike campusprofiler. 

   
 
 
 

Petter Aasen 
Rektor 
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Fastsettelse av studieporteføljen for studieåret 2019/20, 0-opptak og 
opptaksmåltall - Universitetet i Sørøst-Norge 
 
Saken i korte trekk 
Saken gjelder fastsettelse av den samlede studieporteføljen for bevilgningsfinansierte studietilbud for 
studieåret 2019/20, herunder fastsettelse av 0-opptak og opptaksmåltall.  
 
I saken gis det videre en orientering om studieporteføljen knyttet til betalingsfinansierte studietilbud, 
engelskspråklige studietilbud for utvekslingsstudenter, samt en kort redegjørelse for fakultetenes arbeid 
med Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret fastsetter studieporteføljen med opptaksmåltall for bevilgningsfinansierte 
studietilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for studieåret 2019/20, i samsvar 
med vedlegg 2. 

 
2. Styret fastsetter 0-opptak som angitt i tabell 2 på side 10 og 11.  

 
3. Styret vedtar igangsetting av studietilbudene Nordisk master i friluftsliv og MSc of 

Management Information Systems med virkning for studieåret 2019/20. 
 

4. Styret vedtar igangsetting av studietilbud akkreditert av viserektor for utdanning og 
studiekvalitet med virkning for studieåret 2019/20, jf. vedlegg 2. 

 
5. Dersom uforutsette forhold oppstår frem til trekkfristen for innmelding til Samordnet 

opptak, gis rektor fullmakt til å vedta 0-opptak for det aktuelle studieprogrammet for 
studieåret 2019/20 der hvor dette er nødvendig. Slike 0-opptak skal rapporteres til 
styret.   

 
6. Utlysning av studietilbudet Master i anestesisykepleie foretas dersom kravene til 

fagmiljøet, jf. studietilsynsforskriften § 2-3 fjerde ledd, er oppfylt innen fristen for 
utlysning for lokalt opptak. Dersom kravene ikke oppfylles innen fristen vedtas det 0-
opptak for studietilbudet for studieåret 2019/20. 

 

 Dokumentdato: 26.10.2018 
Saksbehandler: Synnev Aas Aaby 
Saksnummer: 18/08000-9  
Saksgang: Møtedato: 
Styret ved 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

22.11.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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7. Styret tar redegjørelsen om betalingsfinansierte studietilbud, engelskspråklige 
studietilbud for utvekslingsstudenter og bidrags- og oppdragsaktivitetene ved USN til 
informasjon, jf. vedleggene 3-8. 

 
 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunn – rammebetingelser og styringssignaler 
 
Det følger av USNs Styrings- og delegasjonsreglement pkt. 5.1.5 at styret årlig skal fastsette 
studieporteføljen for kommende studieår, samt beslutte 0-opptak for samme periode. Samtidig med at 
studieporteføljen vedtas, fastsetter styret i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-7 femte ledd, 
opptaksrammer for det enkelte studium.  Den årlige fastsettelsen av studieporteføljen baserer seg i 
henhold til styrets årshjul på en todelt prosess for endelig vedtak. Fakultetenes foreløpige innmeldinger 
av endringer i porteføljen fremmes som orienteringssak i juni, med endelig fastsettelse av den samlede 
porteføljen i november.              
                            
Orienteringssaken i juni 
Foreløpig innmelding av studieporteføljen ble foretatt i O-sak 7/18, «Orientering om status for 
gradsgivende studier før vedtak i studieporteføljen for 2019-2020». Av fakultetenes innmelding gikk det 
fram at det var et begrenset antall nye studieprogrammer som skulle akkrediteres høsten 2019, med 
henvisning til tre nye masterprogram og re-akkreditering av ett masterprogram som følge av vesentlige 
endringer. Det ble ikke meldt inn behov for nedlegging av studieprogram i perioden, men flere av 
fakultetene meldte behov for 0-opptak i sin portefølje. Dette er fulgt opp i endelig innmelding.  
 
Styret fastslo under drøftingen at SEFØ-modellen som metodikk fortsatt skulle danne underlaget for 
videre porteføljestyring- og utvikling. Det ble presisert at styret forventer god involvering av fagmiljøene i 
det videre arbeidet med studieporteføljen, og at USN i utviklingen av denne drar veksler på faglige 
synergier og tilrettelegger for samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og studiesteder. Styret ba 
videre om at det blir foretatt resonnementer rundt hvordan USN ser på forholdet mellom, og 
dimensjoneringen av, grunnskolelærerutdanning 5 – 10 og lektorutdanning 8 – 13 i den videre utviklingen 
av lærerutdanningsporteføljen. For studieporteføljen for studieåret 2019/20 ble det bedt om nøkkeltall 
knyttet til økonomisk bærekraft i studieprogrammene. 
 
I samme sak ble det gitt en redegjørelse til styret knyttet til fakultetenes arbeid gjennom våren med 
kompetansekartlegging av fagmiljøene for hvert enkelt studieprogram, herunder hvilke deler av disse som 
anses som «sentrale deler av studietilbudet», jf. kravene til førstestillingskompetanse i medhold av 
studietilsynsforskriften § 2-3 fjerde ledd. Dette blant annet som oppfølging av styringsdialogene mellom 
rektorat og fakultetenes ledergrupper, hvor studieporteføljeutvikling har vært diskutert som prioritert 
sak. Innskjerpede kompetansekrav, samordning av program og påbegynt arbeid med videreutvikling av 
ph.d.-programmene har vært tematisert.  
 
Rammebetingelser og styringssignaler 
Den løpende utviklingen av den samlede studieporteføljen ved USN påvirkes av en rekke faktorer, både 
fra nasjonalt hold og som følge av institusjonelle føringer og styringssignaler. Den viktigste endringen i 
ytre rammebetingelser er knyttet til institusjonens faglige fullmakter, som endringen i institusjonskategori 
ved kgl. resolusjon av 4. mai 2018 representerer. Denne medfører som kjent at USN nå er 
selvakkrediterende på alle nivå, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3.  
 
Ved ikrafttredelse av ny studietilsynsforskrift i 2017 ble det innført et tydeligere fokus på kvalitetsarbeidet 
på studietilbudsnivå. Universitetene og høyskolene ble pålagt et større ansvar for å kvalitetssikre og 
videreutvikle egen studieportefølje, både ved akkreditering av nye studietilbud og i utviklingen av 
eksisterende tilbud i porteføljen. USNs kvalitetssystem med fastsatte kvalitetsdimensjoner og strategi for 
porteføljeutvikling og utdanningskvalitet (med implementering av «SEFØ-modellen») speiler disse 
kravene. Disse skal sammen med kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften danne 
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underlaget for den løpende studieporteføljeutviklingen. Videre påvirkes utviklingen av USNs 
studieportefølje av løpende føringer fra etatsstyringsmøtene med Kunnskapsdepartementet (KD) og ved 
oppfølging av nasjonale forventninger i stortingsmeldinger både på sektor- og fagspesifikt nivå.   
 
Utviklingen av studieporteføljen skal skje i takt med universitetets ambisjon om et utdanningstilbud med 
høy internasjonal kvalitet, i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Studieporteføljen skal støtte 
opp under USNs hovedprofil, med profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante 
utdanninger, jf. Strategiplan for USN for perioden 2017-21. I tråd med lovkravene i studietilsynsforskriften 
§ 3-1 skal vedtatt Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet danne rammene for 
porteføljeutviklingen ved USN, ved å sørge for at alle universitetets utdanninger er bærekraftige 
økonomisk og faglig, og holder høy kvalitet. Gjennom tydelig utdanningsledelse skal USN arbeide 
systematisk for at universitetet har en god bredde og tydelig profesjonsprofil, med robuste og 
bærekraftige studietilbud av høy kvalitet. Styring og videreutvikling av USNs studieportefølje baseres på 
en strategisk tilnærming og en samlet vurdering av behov og etterspørsel, USNs samfunnsoppdrag og 
faglige og økonomiske bærekraft. 
 
Den samlede studieporteføljen skal oppfylle de til enhver tid løpende styringssignalene gitt av styret ved 
USN, herunder blant annet i S-sak 33/17 «Prinsipper for studieporteføljeutvikling», og orienteringssak 
7/18 «Orientering om status for gradsgivende studier før vedtak i studieporteføljen for 2019-2020».  
 
Om prosessen  
 
Som ledd i årets studieporteføljefastsettelse ble fakultetene bedt om å foreta sine vurderinger i en to-delt 
innmelding, med frist henholdsvis 15. oktober og 1. november. I første innmelding ble fakultetene bedt 
om å sende inn samlet søknad om 0-opptak med begrunnelse, og utarbeide en egenanalyse som skulle 
inneholde vurderinger knyttet til følgende elementer, jf. vedlegg 1: 
 
1. Faglige og strategiske vurderinger 
- herunder vurderinger knyttet til blant annet krav til fagmiljøene jf. studietilsynsforskriften kap. 2, og 
studietilbudenes relevans for samfunn og arbeidsliv, og etterspørsel.  
 
2. Økonomiske vurderinger 
- herunder kontroll av at alle bevilgningsfinansierte studieprogram er korrekt registrert i Workplan.  
 
3. Status for samordning  
- både virkningen for årets innmelding og i et mer langsiktig perspektiv. 
 
4. Betalingsfinansierte studietilbud  
- sammenstilling av studietilbudene i matrise og tekstlig analyse av den samlede betalingsfinansierte 
studieporteføljen, herunder hvilke strategiske vurderinger som ligger bak utviklingen av porteføljen og 
hvordan denne svarer opp samfunnets behov.  
 
5. Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) 
- redegjørelse for hvilket arbeid som gjøres for å øke aktivitetene innenfor BOA, og hvilke strategiske valg 
som tas. 
 
I andre del av innmeldingen ble fakultetene bedt om å sende inn samlet forslag til studieportefølje for 
hhv. bevilgningsfinansierte og betalingsfinansierte studietilbud. Det ble videre bedt om en tekstlig 
begrunnelse for opprettholdelse av studietilbud som ikke fremstår som økonomisk bærekraftige pt. 
Fakultetene har i tråd med bestillingen inngitt relativt omfattende beskrivelser av porteføljearbeidet både 
på kortere og lengre sikt, med beskrivelse av drivere for porteføljeutviklingen, nasjonale føringer og 
forventninger, utfordringer og konkrete tiltak. 
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Seksjon for internasjonalisering har sendt ut en separat bestilling til fakultetene hvor disse blir bedt om å 
melde inn sin engelskspråklige studieportefølje for utvekslingsstudenter, jf. vedlegg 4. 
 
Hovedendringer i studieporteføljen fra studieåret 2018/19 
 
I det følgende gis det en oversikt over de nye studietilbudene som er godkjent akkreditert/etablert/gitt 
utredningstillatelse til av henholdsvis styret og viserektor for utdanning og studiekvalitet. Enkeltemner er 
ikke tatt med i oversikten, men fremkommer i fakultetenes innmeldinger. Det er ikke vedtatt nedleggelser 
av studieprogram med virkning for studieåret 2019/20. 
 
Tabell 1: Hovedendringer i studieporteføljen fra studieåret 2018/19 
 
Studieprogram Vedtak Vedtaksdato Myndighet Campus 
Master i klinisk helsearbeid Akkreditering og 

etablering 
desember 2017 Styret Drammen 

Master in Innovation and 
Technology Management 

Utredningstillatelse  februar 2018 Styret Kongsberg 

Mastergrad in Computer 
Science 

Utredningstillatelse mars 2018 Styret Kongsberg 

Nordisk master i 
friluftslivstudier 

Akkreditering og 
etablering 

juni 2018 Styret Bø 

MSc of Management 
Information Systems 

Akkreditering og 
etablering 

oktober 2018 Styret Ringerike 

Master i samfunn og helse Behandles i 
novembermøtet 

november 2018 Styret Porsgrunn, Vestfold 
og Drammen ** 

Master i samfunnsanalyse Behandles I 
novembermøtet 

november 2018 Styret Vestfold 

Årsstudium i Blues Akkreditering og 
etablering 

oktober 2018 Viserektor/styret* Notodden 

Årsstudium i 
Instrumentmaking 

Akkreditering og 
etablering 

oktober 2018 Viserektor/styret* Rauland 

 
* Det er styret som formelt igangsetter studietilbud viserektor for utdanning og studiekvalitet har 
akkreditert og etablert på delegert vedtaksmyndighet. 
 
** Hovedsetet for masterutdanningen vil være på campus Porsgrunn.  
 
Fakultetenes egenanalyser 
 
I det følgende gis det en oppsummering av hovedtrekkene i fakultetenes egenanalyser. For fullstendig 
redegjørelse henvises det til vedleggene 5-8. 
 
USN Handelshøyskolen  
HH skriver i sin innmelding at USN Handelshøyskolen skal tilby forskningsbasert utdanning av kandidater 
som bidrar til verdiskapning, velferdstjenester, omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. Nye og 
forsterkede kvalitetskrav innebærer økt fokus på at studieprogrammene skal kombinere forskningsbasert 
kunnskap med det praksisnære, og inkludere globale utfordringer og perspektiver fra den internasjonale 
kunnskapsfronten.  
 
Prosessen rundt universitetsakkrediteringen, både i relasjon til forskningsbasert utdanning og relativt lavt 
publiseringsomfang, sammen med styrets vedtak om dobling av eksternt finansiert virksomhet (BOA i 
tilknytning til FoUI og EVU-virksomhet), innebærer etter fakultetets vurdering at det er nødvendig med 
videre gjennomgang av fakultetets studieportefølje og organisering. Det beskrives et behov for ytterligere 
endringer i porteføljen for å styrke økonomi og faglige synergier, noe som vil påvirke enkelte studiesteder 
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og må vurderes på tvers av fakultetene. Det henvises til at tilbakemeldingene i universitets-
akkrediteringen og SAMEVAL (Forskningsrådets evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning) var 
tydelige på at profilutvikling må knyttes til profesjonsorienteringen og spisses inn mot det som nå er 
definert USN Handelshøyskolens profil. Denne innebærer kjerneområdene innen tradisjonelle 
handelshøyskolefag, integrert med samfunnsvitenskapelige disipliner og IT – og med tverrfaglige 
valgmuligheter. Dette innebærer i sin tur at markedsføring, innovasjon, og organisasjon og ledelse er 
særlige satsingsområder, med siviløkonomutdanningen og bachelor i økonomi og ledelse som basis i 
utdanningsporteføljen.  
 
Førende for HHs porteføljeutvikling, underlagt SEFØ-modellen, beskrives å være knyttet til USN 
Handelshøyskolen som en av landets ledende handelshøyskoler, med et sterkt og godt renommert 
fagmiljø. Tett kobling mellom utdanning og praksis fremheves, likeså økt forskningsaktivitet og faglig 
samarbeid på tvers av studiesteder og studieprogrammer med basis i solide forskergrupper og 
internasjonalt samarbeid. Etablering av en prosjektgruppe for internasjonal akkreditering beskrives som 
en viktig føring for videre porteføljeutvikling, og med innretting av studieporteføljen i samsvar med 
kriteriene for internasjonal akkreditering (EPAS og EQUIS).  
 
HH beskriver videre en rekke endringer som allerede er gjort i porteføljen som enten har, eller vil bidra til 
økonomiske innsparinger, så som 0-opptak, samordning av studietilbud og avvikling av tilbud for opptak. 
For nærmere detaljering vises det til egenanalysen jf. vedlegg 5. Bachelorutdanningene på fem 
studiesteder er harmonisert, tilsvarende er gjort for IT på tre studiesteder og for historie på to. Det er 
videre avviklet ca. 70 emner á 7,5 studiepoeng over tid, i forbindelse med harmonisering og avvikling av 
tilbud. 0-opptak og nedleggelse av studietilbud innebærer at ansatte får andre arbeidsoppgaver knyttet til 
andre deler av porteføljen og innenfor BOA. 
 
Endringene i studieporteføljen fra studieåret 2018/19 til studieåret 2019/20 er knyttet til endringer både 
på emne- og programnivå. På emnenivå foretas det endringer for blant annet BA i informasjonssystemer, 
BA i økonomi og ledelse og BA i innovasjon og entreprenørskap. Endringene medfører at det foretas 
implementering av emner og samkjøring med andre program og utvikling av spesialiseringer. Master i 
informasjonssystemer etableres på Ringerike høsten 2019 og tverrfaglig master i samfunnsvitenskap tilbys 
i ny utgave fra høsten 2019 (Master i samfunnsanalyse). Tilbudet innen 
regnskap/regnskapsførerutdanning vurderes nærmere med tanke på tilbud kun ett sted, blant annet for å 
sikre tilstrekkelige fagressurser til etablering av ny masterspesialisering/nytt masterstudium i regnskap og 
revisjon fra høsten 2020. Studiet vurderes tilrettelagt som industrimaster, og utviklingsarbeidet hva 
gjelder dette er igangsatt. 
 
Det er videre satt i gang et utviklingsarbeid i samarbeid med TNM med tanke på etablering av master i 
Information and Technology Management, og masterspesialisering i innovasjon og entreprenørskap som 
del av prosjektet «Kapasitetsløftet». Også her vurderes det å implementere industrimasterkonseptet. 
 
På bakgrunn av nye krav om bredde og fagmiljø for ph.d.-programmene fases programmet i Marketing 
Management inn med aktivitet i Drammen og med utvidelse av en ny programretning. Nye stipendiater 
tas opp i Drammen høsten 2019, og emneporteføljen gjennomføres der fra og med nytt kull 2019. Det 
presiseres at stipendiater kan ha tilhørighet på andre campus.  
 
Fakultetet innberetter videre at det faglig sett er startet et arbeid med å dreie disiplinfagene, inkludert 
informasjonssystemer, mer i retning av hovedprofilen. Dette kan f.eks innebære ett BA-studium i sosiologi 
og ledelse i stedet for sosiologi. Det oppgis at det skal jobbes videre med dette slik at alle program 
reflekterer profilen tydelig.  
 
Fakultetet melder at det foreligger utfordringer både hva gjelder kapasitet og økonomi knyttet til dagens 
portefølje pga. økte krav til BOA, EVU, forskning og endrede kvalitetskrav. Det beskrives videre en 
situasjon hvor det tas opp betydelig flere studenter enn hva antall fullfinansierte studieplasser tilsier, og 
at bredden i studietilbudet, parallelle utdanninger og aktivitet på fem campus gir utfordringer både for 
økonomi og faglige synergier. Fakultetet melder at de grepene som er gjort i fakultetets portefølje neppe 
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er tilstrekkelig til å løse alle utfordringene de påpeker i sin egenanalyse, og imøteser en prosess hvor 
videre endringer ses i nær sammenheng med hele USNs studieportefølje, både i et campus- og 
fakultetsovergripende perspektiv. 
 
Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap  
HIU innberetter at fakultetet har en bred portefølje som er relevant for både samfunn og arbeidsliv, med 
uteksaminerte kandidater som både er etterspurt og tiltrengt. Lærerutdanningen er en grunnstein i 
porteføljen, og brorparten av studentmassen ved HIU er tilknyttet disse (BLU, GLU, PPU og 
faglærerutdanningen).  
 
HIU melder at det i tråd med fakultetets egen plan for studieporteføljeutvikling fase 2, har vært 
konsolidering, utvikling og endring som har stått i fokus for porteføljeutviklingen inneværende år. Dette 
gjelder både for de institutteide programmene, og for de instituttovergripende programmene 
(profesjonsutdanningene). Fakultetet har i årets porteføljearbeid, herunder som ledd i oppfølgingen av 
kartleggingen av kravene til fagmiljøene i forbindelse med juni-innmeldingen, særlig hatt fokus på kravene 
til kompetansenivå og ressurssituasjonen ved årets innmelding. Fakultetet adresserer utfordringer med å 
dekke kravene til fagmiljøenes kompetanse i medhold av studietilsynsforskriften på enkelte studiesteder 
og fagområder i årets innmelding, spesielt innenfor profesjonsutdanningene.  
 
GLU-utdanningene beskrives å være svært komplekse studieprogrammer på masternivå, som krever 
integrering mellom teori- og praksisstudier. HIU oppgir at de pr. i dag har GLU-avtaler med over 100 
lærerutdanningsskoler i regionen, over 200 praksisskoler i nett- og samlingsbaserte studier og over 500 
praksislærere i alle skolens fag og grunnskolens ulike trinn. Fakultetet har høsten 2018 foretatt en grundig 
kartlegging av fagmiljø og økonomi knyttet til GLU, med krav om 20 studenter pr. studieprogram/emne 
som bakteppe for vurderingene. For studieporteføljen 2019/20 har fakultetet foretatt en spissing av 
fagvalg, og redusert valgmulighetene pr. campus innenfor rammene av vedtatt modell. Grunnlaget for 
justeringene har vært fakultetets stedlige kompetanse ved det enkelte campus, antall studenter knyttet til 
program og campus, og regionens etterspørsel etter de største skolefagene. I justert struktur skal 
fremdeles alle grunnskolens fag dekkes i regionen.  
 
Fakultetet beskriver en krevende prosess i arbeidet med justeringene av porteføljen og de vurderingene 
som er foretatt innenfor tillatt handlingsrom innenfor sentrale forskrifter. Det legges til grunn at 
ufravikelige lovkrav legges som et premiss for porteføljeutviklingen, og at arbeidet med justeringene for 
porteføljen har vært utfordrende, i den forstand at endringer ett sted umiddelbart medfører endringer et 
annet sted. Justeringer har måttet skje innenfor knappe rammer hva gjelder tid og kapasitet, og har 
medført uro på enkelte studiesteder – så som Notodden. Fakultetet erkjenner at uavhengig av hvilken 
løsning som velges i det enkelte tilfellet, vil konsekvensene være både omstilling og krevende tiltak. For 
nærmere beskrivelse av detaljene for GLU-utdanningene henvises det til egenanalysen. 
 
For PPU meldes det om god rekruttering og god kandidatproduksjon ved alle campus, med god margin til 
KDs kandidatmåltall på 202 kandidater.  
 
Fakultetet har en uttalt plan for konsolideringer av egen lærerutdanning til fire studiesteder innen to år, 
Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold hvor fakultetet i dag har BLU og GLU-utdanningene. Dette 
medfører en klar intensjon om at all lærerutdanning ved HIU i Buskerud skal gjennomføres ved campus 
Drammen, hvor også fagmiljøet befinner seg. Drammen rekrutterer godt både hva gjelder fagmiljø og 
studenter, men opplever et stort press på kontorer og undervisningsfasiliteter som må håndteres for å 
redusere uforutsigbarheten på sikt.  
 
Det er videre foretatt en kartlegging av tilbud som har svak rekruttering, og lagt planer for videre 
samordningsarbeid for å gjøre fakultetets portefølje mer bærekraftig sett opp mot SEFØ-modellen.  
 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap  
HS melder i sin egenanalyse at fakultetet gjennom sine helhetlige profesjonsutdanninger, masterprogram 
og videreutdanninger dekker et viktig og stadig økende kompetansebehov i samfunnet innen helse-, 
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omsorgs- og sosialfagene. Fakultetet tilbyr et profesjonsmangfold, og uteksaminerer årlig flere hundre 
kandidater innen vernepleie, barnevern, optometri, lysdesign, radiografi og sykepleie. Prognoser fra SSB 
viser at Norge vil mangle autorisert helse- og omsorgspersonell innen 2030, samtidig som 
livsstilssykdommer, teknologiutvikling og demografiske endringer mm vil legge ytterligere press på 
helsetjenestene frem i tid. En riktig dimensjonering av utdanningene blir derfor viktig fremover, samtidig 
som innovasjon og kvalitet i studieprogrammene vil være kontinuerlige fokusområder ved fakultetet. 
 
Fakultetet arbeider med å utrede sin egen doktorgrad i personorientert helsearbeid, med tanke på 
videreutvikling av doktorgraden innenfor hele fakultetets studieportefølje. Fakultetet vil som følge av 
dette blant annet anmode om flere stipendiater, som oppfølging av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning 2015-2024.  
 
Fakultetets tre institutter hadde våren 2018 en gjennomgang av alle studieprogrammene på BA og MA-
nivå med henblikk på skjerpede krav i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Fakultetet som 
helhet har et akseptabelt forhold mellom antall studenter og faglige årsverk, dog likevel slik at det både 
på BA og MA-nivå foreligger utfordringer med rekruttering både av studenter og faglige ansatte. Dette 
blant annet på bakgrunn av spesialområder med små fagmiljø nasjonalt. Fakultetet har iverksatt tiltak for 
å øke andelen førstekompetente, og har igangsatt både kortsiktige og langsiktige tiltak knyttet til faglig 
bærekraft ved enkelte av masterutdanningene. Fakultetet bemerker at det for opptak til 
mastergradsprogram i anestesisykepleie for studieåret 2019/20 er en forutsetning at studiet tilfredsstiller 
kravene i studietilsynsforskriften § 2-3 fjerde ledd (krav til fagmiljøene), innen utlysning i lokalt opptak. 
Dette er hensyntatt i forslag til vedtakspunkt 6. 
 
Fakultetet melder å stå ovenfor store endringer i studieprogrammene, dels som følge av selvinitierte 
prosesser knyttet til masterutdanningene og ph.d.-programmet, dels som følge av endrede 
samfunnsbehov og dels som følge av endringer i nasjonal styring av helse- og sosialutdanningen 
(RETHOS). Det beskrives at det kreves en betydelig ressursinnsats å foreta disse endringene i porteføljen. 
 
I kjølvannet av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill startet arbeidet med utviklingen 
av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene – RETHOS (Nasjonale retningslinjer for 
helse- og sosialfagutdanningene) opp høsten 2017. Arbeidet med utvikling av nasjonale faglige 
retningslinjer er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- 
og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Institusjonene kan selv velge å følge 
forskriften og retningslinjene fra 2019. Fra studieåret 2020/2021 må institusjonene følge disse. 
Prosjektets mål er å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt grunnutdanning i helse- og 
sosialfag. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være 
handlingsrom innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og tilpasning ved den enkelte 
institusjon. I forbindelse med dette arbeidet vil fakultetet samordne sine tre nåværende bachelorprogram 
i sykepleie i et felles studieprogram – USN sykepleie. Fakultetet vil videre se på de to deltidsutdanningene 
i BA sykepleie og BA vernepleie i lys av nye retningslinjer og felles forskrift, og har på denne bakgrunn søkt 
0-opptak for studieåret 2019/20.  
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag  
TNM innberetter i sin egenanalyse at flertallet av studieprogrammene er profesjonsutdanninger på BA og 
MA-nivå, som alle adresserer viktige samfunnsutfordringer som digitalisering, bærekraft og «det grønne 
skiftet». Fakultetet beskriver kompetansen som samfunns- og arbeidslivsrelatert i svært høy grad, og at 
de for ytterligere å forsterke relevansen for arbeidslivet fortsatt ønsker å satse på 
Industrimasterprogrammer. Det arbeides for økt utbredelse og/eller integrasjon av industrimaster også 
inn i eksisterende program. Et nytt masterprogram i Computer Science i 2020 og et nytt program innenfor 
autonome systemer i 2020/21 ønskes blant annet tilbudt både som ordinære mastere og industrimastere, 
for i størst mulig grad å fange opp samfunnets- og arbeidslivets behov.  
 
Det største utviklingsprosjektet ved fakultetet pt. er «En ingeniørutdanning for framtida», som 
omhandler samordning av ingeniørprogrammene, med formål å skape en bærekraftig, attraktiv og tydelig 
ingeniørutdanning som utnytter fagmiljøene på tvers av geografi og campus. Den tidligere varslede 
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sammenslåingen av to bachelorprogram innenfor byggfag, jf. foreløpig innmelding i juni 2018, vil bli 
gjennomført først med virkning fra 2020. Dette som følge av at NOKUTs dokumentettersyn ikke medførte 
krav om en slik sammenslåing på det nåværende tidspunkt, og at fakultetet derfor ønsker å se 
sammenslåingen av disse programmene opp mot det helhetlige samordningsprosjektet. 
 
Fakultetet melder om forsinket ferdigstillelse av akkrediteringssøknaden for MSc in Computer Science, 
som opprinnelig var planlagt ferdigstilt pr. 1. juli 2018. Arbeidet forventes ferdigstilt i februar 2019, med 
første opptak i 2020 dersom akkrediteringsprosessen forløper som forventet. Som en konsekvens av 
forsinkelsen videreføres opptak til Systems Engineering with Embedded System også for 2019. Den 
varslede fellesgraden innenfor Markom som skal tilbys kandidater fra maritime fagskoler, BSc i Maritime 
Management, er utsatt til 2020 grunnet forhold beskrevet å være utenfor fakultetets kontroll. 
 
Innenfor ingeniørfag har TNM tapt markedsandeler nasjonalt etter fusjonen. Det beskrives at svingende 
konjunkturer, lav andel kvinnelige søkere og en minkende andel kvalifiserte søkere fra videregående gir 
noen særegne utfordringer for fakultetet. Dette ønsker TNM å løfte ved at de har lansert et 
instituttovergripende rekrutteringsprosjekt, «Formidling og partnerskap», som i samarbeid med USN 
Kommunikasjon skal adressere disse utfordringene. Prosjektet er to-årig, og vil bli organisert som et 
nettverk med egen prosjektledelse.  
 
Fakultetet opplever en svak økning i opptaket for 2018, sammenlignet med 2017. Innenfor BA-studiene er 
det primært dataingeniør og maritime studier som opplever størst økning. To av ingeniørprogrammene 
har færre enn 20 møtt-studenter, BA i anvendt mikro- og nanoteknologi og BA i plan og infrastruktur. 
Byggingeniørstudiene har samlet sett det største fallet i opptak for 2018, men rekrutterte likevel til 
sammen 40 studenter i 2018. De to nevnte programmene har såpass mange felles emner med andre 
programmer at de likevel vurderes som bærekraftige. 
 
Fakultetets studieprogram er konjunkturutsatt og enkeltprogrammer kan variere mye over år. TNM 
oppgir at fakultetet har medarbeidere med høy kompetanse som det har tatt tid å utvikle, og som det er 
vanskelig å erstatte. Dette medfører et behov for å tilby en viss stabilitet, og det redegjøres for at det som 
følge av dette er en bevisst strategi å ikke gripe til 0-opptak eller nedlegging når et program rekrutterer 
svakt på grunn av nasjonale trender.  Det beskrives videre en situasjon hvor søkningen til fakultetets 
programmer kan være svekket de siste årene på grunn av flere bytter av institusjonsnavn. Tall fra 
samordnet opptak for nasjonal søkning til «tekno ingeniør» viser en svekkelse i andel av de nasjonale 
søkertallene, fra 8,51 % i 2014 til 6,84 % i 2017. Porteføljens størrelse er tilnærmet uendret i perioden, 
noe fakultetet mener kan være en indikasjon på fusjoner og navnebytter har fått en umiddelbar 
konsekvens.  
 
 
Status for samordning av studieprogram 
 
I S-sak 33/17 ble det fra styrets side bestilt en prosess for samordning av parallelle studieprogram på 
bachelor- og masternivå. Bestillingen omhandlet sammenslåing av parallelle og/eller komplementære 
program på tvers av studiesteder, og samordning av studieplaner på tvers av campus der samme 
studieprogram skal tilbys flere steder, blant annet for å tilrettelegge for felles undervisning. 
 
Fakultetene ble også i årets prosess bedt om å redegjøre for status for samordningsprosessene, herunder 
hvilken virkning dette har for fastsettelsen av studieporteføljen for studieåret 2019/20. I det følgende gis 
det en oppsummering av fakultetenes redegjørelse for dette arbeidet, for fullstendig tekst henvises det til 
vedleggene 5-8. 
 
USN Handelshøyskolen   
HH har foretatt samordning av en rekke av sine studieprogram. Blant annet er de fem tidligere BA-
gradene i økonomi og ledelse slått sammen til ett, med opptak av første kull i 2018. Likeledes er de to 
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tidligere BA-programmene i IT og informasjonssystemer redusert fra to til ett, også her med opptak av 
første kull i 2018. BA i turisme og ledelse er innlemmet i BA i internasjonal markedsføring og reiseliv.  
HH skriver videre i sin innmelding at studieplan og emnebeskrivelser for BA i økonomi og ledelse således 
er samordnet de to første årene, med unntak av to campusunike valgfag på hhv. tredje og fjerde 
semester. Tredje året er samordnet med breddemener i femte semester og spesialisering i sjette 
semester. Femte semester kan gjennomføres som studier i utlandet. Det pågår en prosess for samordning 
av emner dersom disse er tilsvarende i innhold og navn på tredje året, med ferdigstillelse seneste innen 
2020. Mange emner blir samordnet allerede fra 2019. For BA i IT og informasjonssystemer er studieplan 
og emnebeskrivelser samordnet de to første årene, og tilsvarende prosess som ovenfor nevnt hva gjelder 
innhold og navn på emner i tredje studieår skal også her samordnes innen 2020.  
 
Fakultetet melder videre at EVU-porteføljen samordnes høsten 2018 på tvers av campusene Ringerike, 
Vestfold, Porsgrunn og Drammen. Arbeidet skal ferdigstilles februar 2019, og iverksettes for emner som 
tilbys fra høsten 2019. HH oppgir samtidig at det er opprettet felles emneansvarlig på tvers av campuser 
på emner som tilbys flere steder. Det beskrives videre at samordning går på undervisningsopplegg, 
arbeidskrav, eksamen og sensur. Det opplyses at det er et mål at likelydende emner på tvers av 
programmer skal samordnes på tvers av campus/institutter. 
 
Fakultetet melder om utfordringer knyttet til videre samordning (undervisningsopplegg, arbeidskrav 
mm.), særlig hva gjelder instituttstruktur, organisering av eksamenskontoret og manglende 
timeplankoordinering på tvers av campus som må følges opp i det videre porteføljearbeidet.  
 
Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap   
HIU melder at fakultetet de siste årene har samordnet store deler av porteføljen på tvers av 
studiestedene, og at grunnskolelærerutdanningene ble samkjørt i ny modell fra 2017 på bakgrunn av nytt, 
nasjonalt rammeverk. Årsstudiene i språkfag, BA i språkfag (Bø, Vestfold og nett), BLU-utdanningene 
(Vestfold, Drammen, Porsgrunn og Notodden/nett- og samlingsbasert), samt master i pedagogikk 
(Vestfold, Drammen og Notodden) ble samordnet fra 2018.  
 
PPU (Vestfold, Notodden og Ringerike) vil bli innlemmet i en ny og samordnet modell fra 2019, for blant 
annet å svare opp ny rammeplan for PPU. Det planlegges videre en ytterligere samordning av Bachelor i 
idrettsvitenskap og Bachelor i idrett, ernæring og helse. 
 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap  
HS innberetter at det er to hovedlinjer i utviklingen av porteføljen ved fakultetet; den ene omfatter 
samordning av masterutdanningene ved fakultetet, den andre er knyttet til endringer i 
bachelorutdanningene som følge av utvikling av nye nasjonale rammeplaner og tilhørende retningslinjer 
for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).  
 
For mastergradene ble ny master i klinisk helsearbeid startet opp høsten 2018. Masteren har fire 
fordypninger: geriatrisk helsearbeid, stråling i diagnostikk og behandling, digitalisering og innovasjon i 
helse- og velferdstjenester, og sammensatte helsetilstander. Denne masteren innebærer en samordning 
av både tidligere videreutdanninger (som f.eks. helse og velferdsteknologi) og fordypninger som tilhørte 
tidligere masterprogram som nå er avviklet. Dette gjelder stråling i diagnostikk og behandling, som 
tidligere tilhørte master i medisinsk strålebruk, og geriatrisk helsearbeid som var en linje i den tidligere 
masteren i klinisk helsearbeid 
 
Fakultetet har bedt om akkreditering en ny masterutdanning i samfunn og helse, med fordypningene 
helsefremmende arbeid, forebyggende arbeid med barn og unge, funksjonshemming og samhandling, og 
psykisk helse- og rusarbeid. Også denne masterutdanningen representerer en samordning av 
fordypninger/linjer fra tidligere masterutdanninger, f.eks. psykisk helsearbeid som tilhørte tidligere 
master i klinisk helsearbeid. Masteren innebærer videre en helt ny studieretning, funksjonshemming og 
samhandling, mens øvrige fordypningene tilhørte hhv. master i helsefremmende arbeid og 
masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge. Ved utviklingen av den nye studieretningen har 
fakultetet gode mastertilbud for alle bachelorprogram, inkludert bachelor i vernepleie.  
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Fakultetet melder videre at det skal søkes om utredningstillatelse i forbindelse med en felles mastergrad 
for fakultetets monofaglige mastere innen anestesi og intensivsykepleier, videreutdanningene innen kreft 
og operasjon, samt master i avansert klinisk sykepleie.  
 
Som følge av RETHOS-prosjektet vil fakultetet samordne sine tre bachelorprogram i sykepleie, jf. 
fakultetets egenanalyse, og vil også se på de to deltidsutdanningene i bachelor sykepleie og bachelor 
vernepleie. Dette sett i lys av nye retningslinjer og felles forskrift. 
 
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag   
TNM melder at fakultetet aktivt jobber med samordning av ingeniørutdanningene i en godt forankret 
prosess internt på fakultetet. Det oppgis at samordningen er kompleks fordi utdanningene må forholde 
seg både til rammeplan med nasjonale retningslinjer, og årelange lokale tilpasninger på tre ulike campus. 
Syv arbeidsgrupper, med til sammen 50 deltakere og representanter fra fellestjenestene, deltar i arbeidet. 
Det tas sikte på å ferdigstille modellen for samordning i mars 2019, deretter vil det bli arbeidet med 
emneplanene frem mot sommeren 2019.  
 
Det presiseres at kravene til fagmiljøene vil være et viktig vurderingstema knyttet opp mot det endelige 
resultatet av samordningen. Målet med prosjektet er å lage færre og bredere studieprogram på tvers av 
campusene, og med lokale studieretninger som bidrar til det enkelte campus` profil. Gjennom denne 
samordningen vil det bli økt samarbeid mellom dagens fagmiljøer og et mer samordnet emnetilbud. 
 
 
Søknader om 0-opptak 
 
Nedenfor gis en oversikt pr. fakultet over søknader om 0-opptak for studieåret 2019/20. Det er angitt i 
tabellen hvorvidt 0-opptaket er videreført fra forrige studieår, eller om dette representerer en ny søknad. 
Under tabellen vil begrunnelse for de nye søknadene kort bli redegjort for, med unntak av Historie i Bø, 
som er fremmet som egen styresak.  For fakultetenes samlede begrunnelse henvises det til vedleggene 5-
8. 
 
Tabell 2: Fakultetsvis oversikt over søknader om 0-opptak for studieåret 2019/20 
 
HIU HH HS 
Kuratorarbeid, halvårsenhet 
- Bø  
(videreført fra 2018) 

5-årig master i økonomi og ledelse 
(siv.øk.)  
- Kongsberg 
(videreført fra 2018) 

Bachelor i sykepleie, deltid,  
- Porsgrunn 
(ny) 

Kultur og ledelse, deltid 
- Bø  
(videreført fra 2018) 

Bachelor i regnskap og revisjon  
- Vestfold 
(videreført fra 2018) 

Bachelor i vernepleie, deltid,  
- Porsgrunn 
(ny) 

Master i pedagogikk med vekt på 
didaktikk og ledelse 
- Notodden  
(videreført fra 2018) 

Bachelor i regnskap og revisjon  
- Bø 
(videreført fra 2018) 

Master i helsefremmede arbeid 
- Vestfold 
* Forutsetter akkreditering av ny master 
i helse og samfunn 

Master i utdanningsvitenskap 
- Notodden/nett – og samlingsbasert  
(videreført fra 2018) 

Bachelor i informatikk 
- Bø 
(videreført fra 2018) 

Masterstudium i forebyggende arbeid 
med barn og unge  
- Porsgrunn 
* Forutsetter akkreditering av ny  master 
i helse og samfunn 

Pedagogisk utviklingsarbeid i 
barnehagen 
- Notodden  
(videreført fra 2018) 

Bachelor i turisme og ledelse 
- Bø 
(videreført fra 2018) 

Videreutdanning i aldring og 
eldreomsorg 
- Porsgrunn 
(videreført fra 2018) 

Master i faglitterær skriving 
- Vestfold  
(ny søknad) 

Årsstudiet i Event & Sport (hel- og 
deltid) 
- Drammen 
(videreført fra 2018) 
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4-årig utdanning, ITEPS 
- Drammen 
(ny søknad) 

* BA- og årsstudium, historie, 
campusbasert 
- Bø 
(ny søknad) 

 

 
* BA og årsstudium i Historie Bø videreføres som nett- og samlingsbasert studium, se egen styresak. 
 
I innmeldingen fra TNM, jf. vedlegg 8, er det angitt at det er ønskelig med 0-opptak for to masterprogram 
og to bachelorprogram. Masterprogrammene er i en avviklingsfase, og i forbindelse med nedleggingen av 
studietilbudene ble det samtidig fattet vedtak om siste opptak. Tilsvarende avklaringer er foretatt for 
studieprogrammene bachelor i økologi og naturforvaltning og bachelor i forurensning og miljø. 
Studietilbudene vil av den grunn ikke ha behov for 0-opptak. 
 
Flere av søknadene som er videreført fra 2018 er studietilbud i prosess for nedlegging som følge av 
samordning med andre program, og hvor studietilbudet fortsatt har studenter i løpet og må avvente 
nedlegging inntil overgangsordningen utløper. Eksempler på dette er BA i Informatikk og BA i Turisme og 
ledelse. Andre studieprogram har fortsatt behov for endelig vurdering med hensyn til nedlegging eller 
omstrukturering som følge av enten lav rekruttering og lav studiepoengproduksjon eller manglende 
oppfyllelse av kompetansekravene i studietilsynsforskriften, så som Årsstudiet i Event & Sport og BA i 
natur, miljø og friluftsliv, og halvårsenhet i Kuratorarbeid. Enkelte andre studier er avløst av nyere 
program og er i fase for avvikling, slik studietilbudet Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen er ett 
eksempel på.  
 
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) – ny søknad 
Studiet er pr. i dag en fireårig lærerutdanning, akkreditert som en fellesgrad i samarbeid med Stenden 
University i Nederland. Fakultetet har besluttet å søke om å endre programmet, fra en fireårig til en 
treårig bachelorgrad. Endringene krever i det øvrige re-akkreditering av studietilbudet, noe det tidsmessig 
ikke har vært mulig å gjennomføre med virkning for studieåret 2019/20. Fakultetet søker som følge av 
dette om 0-opptak for kommende studieår, slik at studietilbudet kan re-organiseres innenfor den 
modellen fakultetet vurderer som både strategisk, faglig og økonomisk nødvendig for videre drift. 
Fakultetet begrunner videre søknaden med at utdannelsen i nytt format bedre vil dekke behovet i det 
arbeidsmarkedet kandidatene møter når de skal søke jobb i internasjonale skoler i Norge og utlandet. 
Et 0-opptak for 2019/20 vil bidra til at det ikke tas opp nye studenter til den eksisterende fireårige 
modellen, med dertil lengre overgangsordning, i påvente av re-akkrediteringen.  
 
Master i faglitterær skriving – ny søknad 
Søknaden om 0-opptak begrunnes i hovedsak med at studiet i for liten grad vurderes som 
arbeidslivsrelevant, og at det foreligger utfordringer både med kravene til fagmiljøenes kompetanse jf. 
studietilsynsforskriften § 2-3, svikende etterspørsel, frafall og gjennomstrømming. Studiemodellen er 
svært kostnadskrevende for instituttet, uten at det ser ut til å ha hatt nevneverdig effekt på programmets 
kandidatproduksjon. 
 
Bachelor i sykepleie og vernepleie, deltid  - ny søknad 
HS redegjør i sin søknad for bakgrunnen for ønsket 0-opptak for sykepleie og vernepleie deltid i relasjon til 
gjennomføringen av RETHOS-prosjektet. Som tidligere beskrevet er dette et nasjonalt samarbeidsprosjekt 
for utvikling av faglige retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Som følge av at det skal 
utarbeides nasjonale retningslinjer for hver enkelt grunnutdanning i helse- og sosialfagene, som skal være 
førende for institusjonenes arbeid med utdanningene, ønsker fakultetet å vurdere de to 
deltidsutdanningene i lys av nye retningslinjer og felles forskrift. For vernepleie deltid er det opptak hvert 
annet år, sist i 2017, med neste ordinære opptak i 2019. For sykepleie deltid er det opptak hvert år. 
 
Det presiseres fra fakultetets side at studieplassene overføres fra deltid til heltid innenfor samme campus. 
For vernepleie flyttes studieplassene i sin helhet fra deltid til helt, for sykepleierutdanningen må dette 
harmoniseres med antall tilgjengelige praksisplasser hos helseforetakene. Søknaden representerer derfor 
ikke en flytting av studieplassene fra campus Porsgrunn til andre campus. Fakultetet ønsker 0-opptak for 
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begge disse utdanningene for å unngå å ha for mange studenter i løpet samtidig, som er omfattet av ulike 
rammeplaner. 
 
Master i anestesisykepleie – ny søknad 
Som angitt i vedtakspunkt 6 oppgir fakultetet at det er en forutsetning for utlysning av studietilbudet at 
kravene til fagmiljøets kompetanse er i tråd med studietilsynsforskriften § 2-3 fjerde ledd, og oppfylles 
innen fristen for utlysning i lokalt opptak. Det forutsettes ansettelse av professor i anestesi i hovedstilling. 
Dette vil imidlertid ikke bli klarlagt før etter at styret har avholdt sitt møte i november og det bes derfor 
om betinget adgang til 0-opptak.  
 
Bachelor i ingeniørfag, elektronikk  
TNM ber i sin innmelding om aktivering av studietilbudet BA i ingeniørfag, elektronikk. 0-opptak ble 
vedtatt i 2016 grunnet svak rekruttering, og emnetilbudet ble lagt inn som studieretning innenfor BA i 
ingeniørfag, anvendt mikro- og nanoteknologi. Etterfølgende avklaringer med Utdanningsavdelingen har 
resultert i at det skal foretas en ytterligere vurdering av studietilbudet innenfor elektronikk før det tas en 
endelig beslutning om videre fremdrift. Søknaden utgår som følge av dette. 
 
 
Økonomisk bærekraft 
 
Utdanning er den største økonomiske aktiviteten ved USNs virksomhet. Dette gjenspeiles ved at uttelling 
for studiepoeng og kandidatproduksjon utgjør over 30 % av den årlige bevilgningen. Resultatdelen 
sammen med en vesentlig andel av basisfinansieringen gjennom tildelte studieplasser utgjør den samlede 
finansieringen for gjennomføring av studieporteføljen. 
 
Økonomisk bærekraft måles ved å sammenstille finansieringen (basis + resultatdel) med fakultetenes 
kostnader for arbeidsinnsats og andre driftskostnader (herunder praksiskostnader) pr. studieprogram. 
Dersom inntekter og finansierte studieplasser ikke dekker kostnadene, krever studieprogrammet en 
tilleggsfinansiering på bekostning av andre aktiviteter. Eventuell videreføring av et studieprogram som 
ikke dekker egne kostnader, må derfor begrunnes strategisk (S i SEFØ). Det vises til vedlagte rapporter fra 
fakultetene hvor ikke-økonomisk bærekraftige studieprogrammer omtales (vedleggene 5-8). Generelt kan 
man oppsummere med at ingen studieprogrammer anbefales faset ut av fakultetene grunnet manglende 
økonomisk bærekraft, med angitte fagstrategiske begrunnelser for videreføring. For enkelte programmer 
som ikke er i balanse rapporterer fakultetene at man ønsker en nærmere analyse for videre vurdering og 
tiltak.  
 
Beregningen av økonomisk bærekraft for studieprogrammene er også sett i sammenheng med 
totaløkonomien for fakultetene. Fakultet HS er i denne beregningen ikke i økonomisk balanse. Dette ble 
også bekreftet i regnskapsrapporten pr. 2 tertial til styret hvor HS rapporterte et merforbruk. 
 
Gjennomgangen har videre vist, for alle fakultetene, mangel på konsistens mellom data og oppsett i 
arbeidsplanverktøyet (Workplan), studieadministrativt system (FS) og rapporteringsplattformen (DBH). I 
hovedsak kan dette skyldes mangel på avklaring av autoritative data, manglende sporbarhet mellom 
systemene, mangel på opplæring, veiledning og instrukser for bruk av Workplan, samt at systemet gir stor 
grad av frihet og mulighet for tilpasning. Det har også kommet tilbakemeldinger på at arbeidsplanlegging i 
flere tilfeller foregår manuelt for deretter kun å registreres i Workplan. Samlet er kun 38 % av 
fakultetenes totale kapasitet arbeidsplanlagt og knyttet til studieprogrammene i Workplan, som kan 
indikere en grad av underrapportering av ressursinnsats (se tabell nedenfor).  
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Tabell 3: Sammendrag Workplan timeplanlegging 
 

 
 

  
Betalingsfinansierte studietilbud og BOA 
 
Som følge av styringssignalene fra KD hva gjelder forventningene om økt Bidrags- og oppdragsaktivitet 
(BOA), styrets beslutninger i S-sak 43/17 (Eksternt finansierte aktiviteter - prinsipper, policy og 
retningslinjer), samt kravene til betalingsfinansierte studiepoenggivende studietilbud i henholdsvis 
sentrale forskrifter og USNs kvalitetssystem, ble fakultetene bedt om å inngi en oversikt og en 
redegjørelse over den betalingsfinansierte delen av studieporteføljen. Det ble videre bedt om en 
nærmere beskrivelse av arbeidet med BOA ved fakultetene, jf. vedlegg 1.  
 
Som ledd i oppfølgingen av styrets bestilling i S-sak 43/17 har Utdanningsavdelingen og 
Forskningsavdelingen igangsatt et prosjekt knyttet til både EVU-porteføljen og BOA-arbeidet ved 
fakultetene, med utarbeidelse av egne handlingsplaner innenfor disse områdene. Det forutsettes at USNs 
eksternt finansierte virksomhet skal styrke USNs hovedprofil/strategi og kjerneoppgaver innenfor 
utdanning, formidling og forskning. Omfanget av BOA ved høgskoler og universiteter vurderes av KD som 
indikator på institusjonenes samhandling med og relevans for samfunnsaktører på regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå. USN har som følge av dette ambisjoner om å øke andelen eksterne inntekter vesentlig 
fra dagens nivå. Målet er angitt til å være en økning av den eksternfinansiert virksomhet til 20 – 30 % av 
total omsetning innen 2021. 
 
Nedenfor følger en oppsummering av fakultetenes tilbakemeldinger. For fullstendig tekst vises det til 
vedleggene 5-8. 
 
USN Handelshøyskolen  
HH melder at betalingsfinansierte studietilbud (EVU) og BOA er under endring med tanke på bedre 
samordning av tilbud på tvers av campus og institutter. Det oppgis at det samtidig gjøres en gjennomgang 
av alle emner opp mot kravene i studietilsynsforskriften, og det henvises til at andelen fast ansatte 
fagpersoner må styrkes i enkelte emner. Tilbudene beskrives å være nært koblet til fakultetets 
hovedprofil. 
 
HH har foretatt campusvise analyser av EVU- og BOA-tilbudene ved henholdsvis Drammen, Ringerike og 
Vestfold. For campus Drammen er det angitt at porteføljen gradvis har utviklet seg fra et tilbud på 3-4 
emner i 2013, til ca. 25 emner i 2018, på bachelor- og masternivå. Executive Master of management 
(EMM), en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng, fremheves i analysen som et eksempel på et 
sentralt EVU-tilbud. Studiet ble akkreditert i 2014, med første gjennomføring i 2015. HH vurderer det slik 
at EMM bør kunne utvikles til å bli en spydspiss i EVU-tilbudet til HH, og henviser til at studiet etter tre år i 
markedet begynner å få et bra fotfeste. For campus Ringerike oppgis det at EVU-aktiviteten har vært 
bygget på behov i privat og offentlig sektor over mange år. Det henvises blant annet til utviklingen av 
årsstudium for tillitsvalgte, årsstudium i saksbehandling i offentlig sektor og strategisk HR samt et 
helhetlig bachelorprogram i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor. For campus Vestfold beskrives 
det en portefølje basert på markedets etterspørsel etter emner innenfor fagområdet ledelse og 
beredskap og oppdrag. Det oppgis at studier innenfor HH fagområder både har vært, og vil være 
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etterspurt i markedet da de er universelle og kan kobles sammen med andre fagområder. 
 
Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap  
HIU skriver i sin innmelding at fakultetet har flere studiepoenggivende betalingsstudier som er åpne for 
søknad via EVU-opptaket. Fakultetet melder at ikke alle studiene i denne kategorien igangsettes hvert år, 
da oppstart avgjøres ut fra en vurdering av etterspørsel og intern ressurstilgang. Betalingsstudiene følger i 
hovedsak prinsippet om et minimum på 20 studenter pr. gruppe, unntak forekommer imidlertid er hvor 
USN/HIU har unike tilbud innenfor mer nisjepregede felt.  
 
Fakultetet melder at de vil foreta en gjennomgang av disse studietilbudene mht. kravene til fagmiljøene, 
da det er flere tilbud i porteføljen som benytter eksterne ressurser i undervisningen. Blant annet oppgis 
studiet «Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter» å være under evaluering i relasjon til SEFØ-
modellen og kravene i studietilsynsforskriften. 
 
Hva gjelder BOA skriver HIU at disse følger nasjonale prosjekter og føringer, så som 
lærerspesialistordningen, kompetanse for fremtidens barnehage og kompetanse for kvalitet. Utfordringen 
for fakultetet er ikke tilgang på økonomiske ressurser eller tilgjengelige prosjekter, men egne faglige og 
administrative ressurser. Det beskrives en utfordring knyttet til utnyttelsen av de faglige ressursene, og at 
disse «dras» mellom den bevilgningsfinansierte porteføljen og den eksternfinansierte virksomheten. 
Fakultetet beskriver en stor utfordring i å kunne delta og levere tilfredsstillende produkter som tilsvar til 
de mange offensive, offentlige satsingene som følge av dette.  
 
Fakultetet bemerker avslutningsvis at etterutdanningene (ikke-studiepoenggivende kurs) legger 
ytterligere press på fakultetets ressurser. Som eksempel nevnes desentralisert ordning for skolebasert 
kompetanseutvikling, som er svært krevende å følge opp.  
 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
HS melder at etter- og videreutdanningsvirksomheten er en viktig del av universitetets og fakultetets 
virksomhet, og at fakultetet samlet sett er en betydelig aktør som leverandør av etter- og 
videreutdanninger både regionalt og nasjonalt – i tett samhandling med arbeidslivet. EVU-porteføljen til 
fakultetet skal i hovedsak rette seg mot de profesjonene fakultetet utdanner til, og i samsvar med 
fakultetets øvrige satsingsområder innenfor forskning og fagutvikling. 
 
Fakultetet nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe som gjennomgikk hele EVU-porteføljen, hvor målet var å gi 
en samlet oversikt over status for denne delen av porteføljen i lys av SEFØ-modellen. Oversikten skulle 
danne grunnlaget for den videre utviklingen av EVU-porteføljen, og rapporten arbeidsgruppen avleverte 
høsten 2017 resulterte i videre anbefalinger til ledergruppen. Rapporten synliggjorde kompleksiteten i 
EVU-tilbudene til fakultetet, samt hvilke kritiske forhold som må tas i betraktning ved etablering av nye 
studietilbud. Rapporten har vært et viktig styringsverktøy for fakultetet, herunder for vurderingen av 
hvilke utdanninger som var bærekraftige i lys av SEFØ-modellen – herunder kravene til fagmiljøenes 
kompetanse. Fakultetet har videre utarbeidet rutiner og prosedyrer ved igangsettelse av EVU-tilbud, for 
blant annet å sikre tilbudets bærekraft og ledelsesforankring. Den strategiske videreutviklingen av EVU-
porteføljen fortsetter ved fakultetet, herunder med utarbeidelse av en forretningsplan for EVU.  
 
Fakultetet valgte i kjølvannet av arbeidsgruppens rapport å ikke starte opp flere etter- og 
videreutdanninger, og enkelte tilbud ble besluttet nedlagt. Det henvises i analysen til at EVU-porteføljen i 
stor grad er etterspørsels- og markedsstyrt, og at fakultetet for å kunne levere tilbud tilpasset et skiftende 
behov i arbeidslivet og kunne delta i anbudsprosesser, er avhengig av å kunne utvikle nye tilbud relativt 
raskt. Fakultetet oppgir derfor avslutningsvis at det derfor kan bli aktuelt å utrede og søke akkreditering 
av nye etter- og videreutdanningstilbud for 2019/20.  
 
Hva gjelder BOA melder fakultetet at de i sin handlingsplan har satt ambisiøse mål for sin eksterne 
virksomhet. Fakultetet oppgir at de manøvrerer innenfor et marginalt økonomisk handlingsrom, 
kombinert med behovet for fagstrategisk og kompetansehevende arbeid fremover. Tiltak for økt BOA 
oppgis derfor å være viktig. HS beskriver at de har tatt en rekke strategiske valg knyttet til organiseringen 
av sin eksterne virksomhet, for derigjennom å nå målsettingen om økt ekstern virksomhet. For nærmere 
beskrivelse av FoUI-aktiviteten i tilknytning til dette henvises det til fakultetets egenanalyse i vedlegg 7. 
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Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag  
TNM melder at de som strategiske grep har valgt å styrke BOA rundt ph.d.-programmene, for dermed 
også å styrke underliggende program. Fakultetet som helhet har en høy innsats innenfor forskning, og har 
høye ambisjoner om å øke BOA.   
 
TNM oppgir å ha sterke miljøer for EVU knyttet til programmene Systems Engineering og Maritim 
simulator. EVU-virksomheten ved Systems Engineering er åpne betalingskurs på masternivå, og fakultetet 
tilbyr også en erfaringsbasert mastergrad samt enkeltemner innenfor denne graden. Disse videreføres for 
2019/20. Virksomheten ved Maritim simulator er i hovedsak oppdragskurs, men også åpne kurs som 
kvalifiserer til sertifikater. Fakultetet er i ferd med å utarbeide en forretningsplan for fremtidig 
betalingsfinansiert studieportefølje, som legges til grunn for videre utvikling av porteføljen.  
 
 
Engelskspråklige studietilbud for utvekslingsstudenter 
 
USNs portefølje av tilbud for utvekslingsstudenter er stort og variert, og gir tilbud til studenter i mange 
ulike fagdisipliner. Engelskspråklige emnesamlinger/utvekslingsprogrammer har en viktig funksjon i å 
bidra til å sikre muligheter for gjensidig utveksling av studenter. De bidrar også til et internasjonalt 
studentmiljø i studentkullene og økt internasjonal orientering. 
 
Blant annet for å sikre hensiktsmessig markedsføring, kobling mot internasjonale partnere på riktig 
tidspunkt, interne planleggingshorisonter, samt sikre at USNs internasjonale utvekslingstilbud bygger opp 
under det øvrige internasjonale arbeidet ved fakultetene/instituttene, ble fakultetene i forbindelse med 
årets porteføljefastsettelse bedt om å utarbeide en helhetlig oversikt over disse studietilbudene. 
Porteføljen består primært av emnesamlinger eller 30-studiepoengsemner, som har tilhørighet til 
fakultetenes gradsgivende programmer på bachelor- eller masternivå.  
 
For nærmere beskrivelse av bakgrunnen for kartleggingen og målene for de kommende tre årene 
henvises det til vedlegg 4. 
 
Vurdering 

 Rektor vil innledningsvis berømme fakultetene for et godt og omfattende porteføljearbeid. Det er mange 
føringer som skal tas hensyn til, herunder både nasjonale krav og institusjonelle drivere for arbeidet, med 
til dels kryssende interesser og krevende veivalg. USN har en stor og sammensatt portefølje, og arbeidet 
med å spisse porteføljen opp mot universitetets samfunnsmandat, strategi og faglig profil er et 
omfattende arbeid som innehar både kort- og langsiktige perspektiver. 
 
Rektor ønsker spesielt å fremheve det arbeidet som er gjennomført hva gjelder kartlegging av egen 
kompetanse i forhold til de skjerpede kravene i studietilsynsforskriften når overgangsordningen utløper 
ved årsskiftet, og at fakultetene tar nødvendige grep i relasjon til dette. Rektor anerkjenner 
kompleksiteten av å skulle tilby en bred portefølje av både bevilgnings- og betalingsfinansierte 
studietilbud, herunder også både nasjonale og institusjonelle forventninger til økning i BOA, med det 
press det legger på ressursallokeringen ved USN. Det er utarbeidet planer og vil bli arbeidet aktivt med 
oppfølging av de studietilbudene som fortsatt har utfordringer med kravene til fagmiljøenes kompetanse, 
herunder blant annet ved bruk av USNs kvalifiseringsprogram, i den videre kvalitetsutviklingen av USNs 
portefølje. Det vil videre bli foretatt løpende vurderinger og avklaringer hva gjelder forholdet mellom, og 
dimensjoneringen av, grunnskolelærerutdanning 5 – 10 og lektorutdanning 8 – 13. Dette vil det bli 
redegjort for i egen styresak våren 2019.  

 
Rektor ønsker videre å anerkjenne det løpende arbeidet som er gjort for å svare opp styrets bestilling 
knyttet til samordning av likelydende/parallelle studietilbud. Som redegjørelsen ovenfor viser, er det 
gjennomført et stort arbeid i å samordne både på emne- og programnivå. Flere av prosessene knyttet til 
samordning innebærer store omlegginger og krav til dedikerte ressurser både faglig og administrativt. 
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Det arbeides aktivt med fortsatt å gjennomføre større materielle og strukturelle endringer – så som TNMs 
arbeid med prosjektet «En ingeniørutdanning for framtida» og RETHOS-prosjektet (HS). 
Samordningsarbeidet innebærer prosesser som naturlig nok strekker seg over tid, dog likevel slik at det 
allerede nå er gjort store grep som tydelig har kommet til uttrykk i den samlede porteføljen på tvers av 
fakultetene.  
 
Ulike studieprogram har ulike kostnader. Det innebærer at det ikke er et en-til-en forhold mellom antall 
studieplasser som ligger til grunn for budsjettfordelingen til det enkelte faktuelt, og fakultetets 
fastsettelse av opptakstall. Hvis det oppstår kostnadsbelastninger knyttet til opptak av et stort antall 
studenter i forhold til antall studieplasser på enkelte studieprogram, må imidlertid det løses gjennom 
reduksjon i opptak, eventuelt kombinert med styrket studiekvalitet som øker gjennomstrømningen for å 
sikre økonomisk bærekraft. Studieprogrammene skal fullfinansieres gjennom basistildeling (tildelte 
studieplasser) og resultattildeling.     
 
Gjennomgangen av økonomisk bærekraft på studieprogramnivå har vist at USN må igangsette et prosjekt 
på institusjonsnivå med målsettinger om å sikre bedre plankvalitet og effektiv arbeidsplanlegging. 
 
Det er stor etterspørsel etter EVU. Etter- og videreutdanning er også satt på den politiske dagsordenen 
gjennom regjeringens kompetansereform. Reformen skal møte kompetanseutfordringer både i offentlig 
og privat sektor. USN registrerer økt etterspørsel fra begge sektorer. Rektor viser i den sammenheng til 
arbeidet som er igangsatt for å utvikle en institusjonell modell for utvikling og forvaltning av EVU-
porteføljen ved USN, og fakultetenes arbeid med handlingsplaner for å møte forventningene til 
universitetet i denne sammenheng.  
 
Ad. søknader om nye 0-opptak  
 
ITEPS - Rektor stiller seg bak søknaden fra HIU. Dette særlig begrunnet i behovet for ytterligere prosess 
knyttet til en omlegging fra et fireårig til et treårig studieløp. Denne prosessen må gjennomføres i henhold 
til USNs kvalitetssystem og avvikling av samarbeidsavtalen med Stenden University før endelig omlegging. 
For å hindre en eventuell langvarig overgangsordning stiller rektor seg derfor bak søknaden om 0-opptak 
for studieåret 2019/20. 
 
Vernepleie og sykepleie deltid - Rektor vurderer det videre slik at søknaden om 0-opptak for vernepleie 
og sykepleie deltid kommende studieår fremstår som et hensiktsmessig grep for å kartlegge endelige 
behov knyttet til RETHOS-prosjektet, og for å unngå å ha for mange studenter i løpet som er omfattet av 
ulike rammeplaner. Søknaden innebærer ikke en nedskalering av campus Porsgrunn, og studieplassene 
skal overføres fra deltid til heltid så langt dette er praktisk gjennomførbart. For sykepleieutdanningen er 
det kun avtaler med helseforetakene hva gjelder praksisplasser som skal legge begrensninger på 
overføringen av studieplasser. Det er ventelister på begge studietilbudene på heltid på campus Porsgrunn.   
 
Master i anestesisykepleie - Rektor anerkjenner at HS har tatt manglende oppfyllelse av krav til 
fagmiljøenes kompetanse i relasjon til studietilsynsforskriften på største alvor, og at konsekvensene ved 
eventuell manglende førstestillingskompetanse i studietilbudet nødvendiggjør et betinget vedtak om 0-
opptak for 2019/20. 
 
Master i faglitterær skriving – Det er rektors vurdering at det er hensiktsmessig med 0-opptak for 
studieåret 2019/20 for å foreta nødvendige avklaringer om studietilbudets videre eksistens. Dette særlig 
med henvisning til videre kartlegging hva gjelder etterspørsel, gjennomstrømming, arbeidslivsrelevans og 
kravene til fagmiljøet. Rektor er i dialog med fakultetsledelsen om alternative løsninger for studietilbudet, 
herunder muligheten for årsstudium. Rektor vil videre følge opp hensiktsmessig involvering av fagmiljøet 
og eksterne interessenter/bidragsytere.  
 
Bachelor/årsenhet i historie – campusbasert Bø 
Se egen styresak. 
 



 

www.usn.no Vår referanse, 18/08000-9 Vår dato: 26.10.2018 

___ 
Side 17 av 18 

 

 

 Det presiseres at ingen av søknadene om 0-opptak representerer flytting av studieplasser fra de 
respektive campus. 

 
 I det øvrige stiller rektor seg bak søknadene om videreførte 0-opptak fra 2018, som angitt i tabellen på s. 

10/11, med henvisning til fakultetenes begrunnelser for dette. 
 
Heltid/deltidsstudier – rapportering og gjennomstrømming 
Under etatsstyringsmøtene med KD har USN blitt adressert på gjennomstrømmingen på bachelor- og 
masternivå. I den anledning er det blant annet bedt om at rapporteringen bedres, slik at det skilles tydelig 
mellom heltids- og deltidsstudenter. Pr. i dag tilbyr USN flere heltidsutdanninger hvor studentene også 
kan velge et forlenget studieløp, uten at disse formelt blir innberettet til DBH som deltidsstudier. Det er i 
forbindelse med årets fastsettelse av porteføljen for 2019/20 foretatt en kartlegging blant fakultetene på 
omfanget av denne problematikken, og HIU og TNM har meldt inn behov for formell opprettelse av 
deltidsstudier i denne anledning. Dette gjelder studietilbud med antatt størst andel av studenter som 
kombinerer arbeid og utdanning, som f.eks MSc i Maritim ledelse. I den anledning ønsker rektor kort å 
bemerke at disse studiene vil bli opprettet som formelle deltidsstudier på delegert vedtaksmyndighet til 
viserektor for utdanning og studiekvalitet. 
 
Rektors avsluttende merknader 
Oppsummert vil rektor i den videre porteføljeutviklingen spesielt prioritere arbeidet med å kvalitetssikre 
at kravene til fagmiljøene i studietilsynsforskriften § 2-3 er oppfylt, og sette inn umiddelbare tiltak der 
dette er nødvendig. Arbeidet med samordning av studieprogram og samkjørt undervisning vil videre ha 
høy prioritet, det samme gjelder arbeidet med porteføljen i forlengelsen av vedtatte 0-opptak.  
 
Oppfølgingen av KDs etatsstyring, hvor departementet ser det som spesielt viktig, men også utfordrende, 
at universitetet arbeider videre med å utvikle og konsolidere attraktive studietilbud på tvers av 
universitetets åtte campus, vil fortsette med uforminsket styrke. USNs risikoanalyse peker både på 
utfordringen med å utvikle og konsolidere et studietilbud som er attraktivt for studentene, og 
nødvendigheten av å ha høy oppmerksomhet på de ansattes situasjon. Dette er en prosess som omfatter 
utvikling både av fag, kultur og arbeidsfellesskap, og krever et særlig fokus i det videre arbeidet. Videre 
arbeid med studieporteføljen kan få konsekvenser for aktivitetsnivået på enkelte campus som sliter med 
rekruttering både til fagmiljø og studieprogram. HIU peker for eksempel på utfordringer med å dekke 
kravene til fagmiljøenes kompetanse i medhold av studietilsynsforskriften på enkelte studiesteder og 
fagområder i årets innmelding, spesielt innenfor profesjonsutdanningene. Fakultetet har lagt fram en plan 
for hvordan utfordringene skal møtes. I det videre arbeidet med studieporteføljen må det legges til grunn 
en helhetlig vurdering av tilbudsporteføljen i forhold til fakultetets kapasitet og kompetanse. Det kan 
medføre avvikling av parallelle tilbud som i dag gis på flere campus.  
 
Eventuell flytting av fagmiljø og studieplasser mellom campus/endringer i dimensjonering av det enkelte 
campus anser rektor som strategiske veivalg som må legges fram for styret.  
 
Når Handelshøyskolen som følge av skjerpede nasjonale krav til ph.d-utdanningene, planlegger å 
videreutvikle ph.d.-programmet i Marketing Management på Campus Drammen, må det ses i 
sammenheng med etableringen av Master i informasjonssystemer på Ringerike høsten 2019 og eventuelt 
Master i Regnskap og revisjon høsten 2020.  Forslaget for studieporteføljen for 2019-20 innebærer 
imidlertid noen rokkeringer av studieplasser og faglig kapasitet mellom studieprogram på det enkelte 
campus. Når det gjelder framtidige strategiske veivalg henviser rektor til egen styresak om dette. 
 
Rektor registrerer at HIU varsler at de på sikt har planer om å flytte studietilbudet innenfor Praktisk-
pedagogisk utdanning fra campus Ringerike til Drammen. Da dette vil få konsekvenser for campus 
Ringerike, og legge et ytterligere press på kontor- og undervisningslokaler ved campus Drammen, må 
disse planene utredes ytterligere før de legges frem for styret.  
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Rektor ber etter dette styret om å fastsette den bevilgningsfinansierte studieporteføljen med 
opptaksmåltall, 0-opptak og igangsetting av nye studietilbud med virkning for studieåret 2019/20, i tråd 
med vedlagte dokumentasjon.  
 

    
Vedlegg:  
 

1. Bestilling – innmelding av studieportefølje for 2019/20 
2. Oversikt – bevilgningsfinansierte studietilbud 
3. Oversikt – betalingsfinansierte studietilbud 
4. Engelskspråklige studietilbud for utvekslingsstudenter 
5. Innmelding fra HH 
6. Innmelding fra HIU 
7. Innmelding fra HS 
8. Innmelding fra TNM 

 
 
 

Petter Aasen 
Rektor 
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Bestilling - fakultetets innmelding av foreslått studieportefølje for studieåret 
2019/20 

Innledning 
Styret ved USN skal i møte den 22. november fastsette den samlede studieporteføljen for studieåret 2019/20, 
herunder fatte vedtak om 0-opptak og opptaksmåltall for den bevilgningsfinansierte delen av porteføljen. 
Fakultetene bes som følge av dette om å foreta sine innmeldinger til seksjon for studiekvalitet og analyse, i sak 
18/08000, i henhold til nedenstående bestilling og frister. 
 
For studieåret 2019/20 bes det om innmelding både for bevilgningsfinansierte studietilbud, jf. vedlegg 1, og for 
betalingsfinansierte studietilbud, jf. vedlegg 2. Med studietilbud menes både studieprogrammer som fører fram til en 
grad, og kortere studier som årsenheter, videreutdanninger og enkeltemner som ikke tilhører en grad. Med 
betalingsfinansierte studietilbud menes studietilbud (studiepoenggivende) som finansieres ved studentenes 
egenbetaling, og som er åpne for søknad om opptak. Det bes videre om en tekstlig analyse for å beskrive fakultetenes 
arbeid med bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA), Klassifisering av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
(BOA). Bestillingen avgrenses mot etterutdanning (ikke studiepoenggivende kurs) jf. egenbetalingsforskriften § 3-2.  
 
For enkel tilgang til underlagsdokumentasjonen er det lagt inn lenker i dokumentet.  
 
Frist for innmelding er to-delt: 
 
15. oktober  
 
* Fakultetenes egenanalyse  
* Søknad om 0-opptak  
 

 Dato: 05.09.2018 
Dok.nummer: 18/08000-1 
  
  
  

 
NOTAT 
___ ___ 
     

 

Til: Handelshøyskolen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Kopi til: Vibeke Bredahl/Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå/Avdeling for utdanning 
og studiekvalitet, Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Fra: Synnev Aas Aaby/ Seksjon for studiekvalitet og analyse 
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1. november 
 
* Forslag til studieportefølje for bevilgningsfinansierte- og betalingsfinansierte studietilbud 
* Begrunnelse for opprettholdelse av studietilbud som eventuelt ikke er økonomisk bærekraftige 
 
 
Bakgrunn 
Med innføringen av ny studietilsynsforskrift i 2017 ble det innført et tydeligere fokus på kvalitetsarbeidet på 
studietilbudsnivå. Universitetene og høyskolene ble pålagt et større ansvar for å kvalitetssikre og videreutvikle egen 
studieportefølje, både ved akkreditering av nye studietilbud og i utviklingen av eksisterende tilbud i porteføljen.  
 
USNs kvalitetssystem med fastsatte kvalitetsdimensjoner, strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet 
(herunder «SEFØ-modellen») speiler disse kravene, og skal sammen med kravene i studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften danne underlaget for forslag til studieportefølje for studieåret 2019/20. Styrets føringer for 
porteføljestyring- og utvikling, herunder premissene i vedtakssak S-sak 33/17 Prinsipper for studieporteføljeutvikling, 
og orienteringssak 7/18, Orientering om gradsgivende studier (juni 2018) med Protokoll fra styremøte skal følges opp 
ved endelig innmelding av studieportefølje.  
 
Det er et gjennomgående krav at alle studietilbud som skal lyses ut skal tilfredstille kravene i studietilsynsforskriften 
kap. 2.  
 
Om prosessen 
Utdanningsavdelingen vil innkalle fakultetene til et Skype-møte om kort tid for å gjennomgå bestillingen, og klargjøre 
eventuelle behov for ytterligere presiseringer. Det vil videre bli stilt ressurser til rådighet for løpende spørsmål og 
bistand opp mot innmeldingsfristene.  
 
Før endelig oversendelse til styret vil fakultetene bli orientert om rektors samlede vurdering og anbefalinger. 
 
Utviklingsprosjekt for porteføljestyring ved USN 
Utdanningsavdelingen har på delegasjon fra rektor igangsatt et overordnet utviklingsarbeid hva gjelder den samlede 
porteføljestyringen ved USN, hvor prosjektets hovedformål er å tilrettelegge for en bærekraftig og strategisk 
forankret studieportefølje i et 3 – 5 års perspektiv. Dette arbeidet vil løpende påvirke kvalitetsarbeidet på 
studietilbudsnivå, og vil legge rammer for den videre utviklingen av studieporteføljen. Det vil bli fremmet en egen 
orienteringssak for styret i novembermøtet for å redegjøre for dette prosjektarbeidet.  
 
Betalingsfinansierte aktiviteter  
Uavhengig av finansieringsform stilles det de samme kravene til studietilbudet og fagmiljøet i sentrale forskrifter 
(studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften) og til det løpende kvalitetsarbeidet i USNs kvalitetssystem. 
Dette betinger et likeverdig fokus på kvaliteten og utviklingen av studietilbudene, selv om enkelte av disse finansieres 
via egenbetaling fra studentene som følge av at de faller innenfor unntaksbestemmelsen i egenbetalingsforskriften § 
3-2.  
 
KD har i sine styringssignaler, ved omleggingen av finansieringssystemet og innføringen av BOA-indikatoren i 2017, 
nedfelt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som en budsjettindikator, med forventninger om økt aktivitet på 
området. Dette har videre vært fremholdt som et fokusområde i styringsdialogen mellom KD og USN. Videre vedtok 
styret i S-sak 43/17 føringer for USNs eksternt finansierte aktiviteter, Eksternt finansierte aktiviteter, prinsipper, 
policy og retningslinjer, som også skal legges til grunn for utviklingen av betalingsfinansierte aktiviteter. 
 
Styret er ansvarlig for at virksomheten holder høy faglig kvalitet og drives i samsvar med føringer fra overordnet 
myndighet jf. universitets- og høyskoleloven kapittel 9. Med dette som bakgrunn ønsker Utdanningsavdelingen at det 
for studieåret 2019/20 fremmes en samlet sak til styret både hva gjelder bevilgnings- og betalingsfinansierte 
studietilbud, samt en redegjørelse for bidrags- og oppdragsaktivitetene ved institusjonen (BOA). 



 

 

www.usn.no Vår referanse, 18/08000-1 Vår dato 05.09.2018 

___ 
Side 3 av 5 

 

 
Det fastsettes ikke opptaksmåltall for betalingsfinansierte studietilbud.   
 
Bestillingen til årets porteføljesak 
 
Del 1 - Fakultetenes egenanalyse       15. oktober 
 
Del 2 - Søknad om 0-opptak       15. oktober 
 
Del 3 - Samlet forslag til studieportefølje      1. november 
 
 
Del 1 – Fakultetenes egenanalyse         
 
Det bes om en tekstlig egenanalyse i word-format, basert på nedenstående vurderinger/temaer. Fakultetet står fritt 
til å inkludere andre, relevante forhold i sin egenanalyse, dersom dette er ønskelig.  
 
1. Faglige og strategiske vurderinger 
 
Gi en samlet vurdering av de faglige og strategiske valgene som er gjort opp mot endelig forslag til fakultetets 
studieportefølje, herunder vurderinger knyttet til blant annet relevans for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel. 
Eventuelle endringer siden den foreløpige innmeldingen til styret i juni bes spesielt kommentert. 
 
Beskriv hvilke vurderinger fakultetet har gjort for å kvalitetssikre at det enkelte studieprogram som pt. eventuelt ikke 
oppfyller kravene til fagmiljøet i studietilsynsforskriften kap. 2, vil nå dette målet innen utgangen av desember 2018 
(jf. overgangsbestemmelsen i studietilsynsforskriften § 6-3). Vil det f.eks være behov for å flytte ressurser fra andre 
studieprogram, og/eller vil det være behov for å søke om 0-opptak som følge av dette?  
 
Gi en kort beskrivelse av fakultetets mer langsiktige planer for utviklingen av egen portefølje. 
 
2. Økonomiske vurderinger  
 
Innen 1. oktober skal fakultetene kontrollere at alle bevilgningsfinansierte studieprogram for studieåret 2018/2019 er 
riktig registrert i Workplan med sum ressurstimer (undervisning, seminarer, veiledning, eksamensforberedelser, 
sensur og faglig oppdatering). Fakultetene må senest 1. oktober sende en rapport om eventuelle forbehold om 
plankvaliteten i Workplan, herunder hvis nødvendig - oppgi sum ressurstimer for enkelte studieprogram der dette 
avviker vesentlig fra Workplan. Rapporten sendes pr. epost til Terje Thomassen merket «Workplan fakultet NN» i 
emnefeltet. 
 
Etter 1. oktober vil økonomiavdelingen beregne økonomisk bærekraft pr studieprogram på bakgrunn av Workplan og 
eventuelt mottatt rapport fra fakultet. Økonomiavdelingen vil i løpet av uke 42 presentere resultatene og ha samtaler 
med fakultetets ledergruppe om studieprogrammenes økonomiske bærekraft. Fakultetene vil deretter utfordres på å 
gi en begrunnelse for opprettholdelse av program som ikke er i økonomisk balanse. Begrunnelsene sendes til seksjon 
for studiekvalitet og analyse i sak 18/08000 senest 1. november. 
 
3. Status for samordning av likelydende studieprogram på tvers av campus 
 
For de fakultetene dette er relevant for bes det om status for samordningsarbeidet, både hvilke virkninger dette 
eventuelt har hatt for årets innmelding, og hvilke prosesser som pågår med sikte på mer langsiktig resultater. 
 
4. Betalingsfinansierte studietilbud 
 
Vedlegg 2 er en samlet matrise på institusjonsnivå over eksternt finansierte studier registrert i FS. Det bes om at 
listen gjennomgås og kvalitetssikres på fakultetsnivå, herunder hvorvidt studietilbudene rent faktisk er finansiert via 
egenbetaling.  
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Studietilbud som ikke lenger er aktive og ikke skal lyses ut bes tatt ut, eller tydelig anmerket i kommentarfeltet. Det 
må ikke søkes formelt om 0-opptak for disse studietilbudene. 
 
Det bes om en tekstlig analyse av den samlede betalingsfinansierte studieporteføljen, hvilke strategiske vurderinger 
som ligger bak utviklingen av porteføljen, og hvordan denne svarer opp samfunnets behov.  
 
5. Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) 
 
Det bes om en redegjørelse for hvilket arbeid som gjøres på fakultetet for å øke aktivitetene innenfor BOA, og hvilke 
strategiske valg som tas.  
 
 
Del 2 – Søknad om 0-opptak  
 
Vedlegg 3 bes fylt ut ved at det utarbeides en samlet oversikt over hvilke studier som foreslås med 0-opptak for 
2019/20.  
 
Det skal gis en begrunnelse for hvorfor det søkes om 0-opptak, og hvordan ressursene som eventuelt frigjøres skal 
benyttes. Det bes spesielt om en vurdering av hvorvidt enkelte program har behov for en re-design, f.eks. enten som 
følge av for dårlig rekruttering eller grunnet indikasjoner på lav studiekvalitet i programmet gjennom ulike 
evalueringer. 
 
Dersom det foreslås 0-opptak som følge av manglende oppfyllelse av kravene i studietilsynsforskriften kap. 2 (kravene 
til studietilbudet, jf. § 2-2 og kravene til fagmiljøet, jf. § 2-3), skal dette redegjøres for.  
 
 
Del 3 – Samlet forslag til fastsettelse av studieporteføljen 
 
Vedlegg 1 og 2 kvalitetssikres og fylles ut.  
 
Studietilbudene må enten klassifiseres som bevilgningsfinansierte, j. vedlegg 1, eller betalingsfinansierte jf. vedlegg 2. 
Der hvor et studietilbud er delvis bevilgningsfinansiert skal disse studietilbudene oppgis i vedlegg 1. Dersom 
egenfinansieringen utgjør mindre enn 100 % skal det redegjøres for øvrig finansiering i tabellens merknadsfelt. 
 
I vedlegg 1 skal opptaksmåltallene for hvert av studieprogrammene fylles ut. Også der hvor det foreslås 0-opptak skal 
det angis opptaksmåltall, som vil være gjeldende dersom styret ikke godkjenner søknad om 0-opptak.  
 
 
 
 
               --oo00oo— 
  
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1 – oversikt over bevilgningsfinansierte studietilbud 
Vedlegg 2 – oversikt over betalingsfinansierte studietilbud  
Vedlegg 3 – søknad og begrunnelse om 0-opptak (integrert i dokumentet, se s. 5) 
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Vedlegg 3 
 

      
 
Søknad om 0-opptak 
 

Nr. Studietilbud Kode Begrunnelse 
   Ved behov for en mer omfattende begrunnelse skal 

denne inntas under tabellen 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
 
 
 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FakulInstitutt CampuKode Studieprogramnavn Studienivå Andel KategoOpptaksmålt Organiseri Merknader
HH ØIT BØ 102 Bachelorstudium i regnskap og revisjon Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØIT BØ 114 Geografiske informasjonssystem, påbygging Årsstudium 100 E 40 Campus
HH ØIT BØ 115 Årsstudium i IT og informasjonssystemer Årsstudium 100 E 20 Campus
HH ØIT BØ 164 Årsstudium i bedriftsøkonomi Årsstudium 100 F 30 Campus
HH ØIT PORSGR 167 Årsstudium i bedriftsøkonomi, Porsgrunn Årsstudium 100 F 0 Campus Nedlagt høsten 2017
HH ØIT BØ 317 Bachelorstudium i turisme og ledelse Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØIT BØ 360 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring og reBachelor studium 100 50 Campus
HH ØIT BØ 368 Bachelorstudium i eiendomsmegling Bachelor studium 100 F 60 Campus
HH ØIT BØ 369 Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØIT BØ 395 Bachelorstudium i informatikk Bachelor studium 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020. Søknad om nedlegging høst 2020
HH ØIT BØ 359 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring Bachelor studium 100 F 0 Campus
HH ØIT BØ 412 Årsstudium i informasjonsbehandling - nettbasert Årsstudium 100 E 75 Nett/samling
HH ØIT BØ 449 IT og informasjonssystemer, bachelor Bachelor studium 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØHS BØ 481 Bachelorstudium i historie Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØHS BØ 501 Historie, årsstudium Årsstudium 100 F 0 Campus 0-opptak 2019, dersom styret sier nei til 0-opptak 20 studieplasser
HH ØHS BØ 613 Historie årsstudium deltid, samlings- og nettbasert Årsstudium 50 F 40 Nett/samling 0-opptak. Opprettes nytt program - se nedenfor. 
HH ØIT BØ 740 Business Administration Årsstudium 100 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 741 Business Administration for Exchange Students - fall Halvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 743 Business Administration for Exchange Students - spr Halvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 895 Bachelorstudium i innovasjon og entreprenørskap Bachelor studium 100 F 50 Campus
HH ØHS VESTFOLADIS Advances in Information Systems Årsstudium 100 IKKE Campus
HH IØMJ RINGERI BACHJULE Bachelor i jus og ledelse Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020. Søknad om nedlegging høst 2020
HH IØMJ RINGERI BACHJUSS Bachelor i jus Bachelor studium 100 F 50 Campus
HH IØMJ RINGERI BACHMARKF Bachelor i markedsføring Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020. Søknad om nedlegging høst 2020
HH IØMJ RINGERI BACHMFLED Bachelor i markedsføringsledelse Bachelor studium 100 F 50 Campus
HH IØSS DRAMM BACHSTATVI Bachelor i statsvitenskap Bachelor studium 100 F 60 Campus
HH IØSS DRAMM BACHVISKOM Bachelor i visuell kommunikasjon Bachelor studium 100 D 40 Campus
HH ØHS VESTFOLBRR-B Bachelor i regnskap og revisjon Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH IØSS KONGSB ECONOMICS Economic studies for exchange students Halvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus Dette er meldt inn til Internasjonaltkontor
HH IØMJ RINGERI ENK-IØMJ Enkeltemner for økonomi, markedsføring og jus Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus  
HH IØSS DRAMM ENK-IØSS Enkeltemner for Institutt for industriell økonomi, str Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH IØSS KONGSB ENK-IØSS Enkeltemner for Institutt for industriell økonomi, str Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH ØHS BØ ENK-ØHS Enkeltemner for, økonomi, historie og samfunnsvite Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH ØHS VESTFOLENK-ØHS Enkeltemner for, økonomi, historie og samfunnsvite Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH ØIT BØ ENK-ØIT Enkeltemner for økonomi og IT Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH ØIT PORSGR ENK-ØIT Enkeltemner for økonomi og IT Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus Søke om nedlegging
HH IØSS DRAMM EVENTSPO-D Årsstudium i Event og Sport Management, deltid Årsstudium 50 F 0 Campus Søke nedlegging høst 2019
HH IØSS DRAMM EVENTSPORT Årsstudium i Event og Sport Management Årsstudium 100 F 0 Campus Søke nedlegging høst 2019
HH ØHS VESTFOLEXAM Examen phil/fac. Halvårsstudium og kortere 100 F 20 Campus
HH ØHS VESTFOLHISB Bachelor i historie Bachelor studium 100 45 Campus Dette er koden for 2018-programmet
HH ØHS VESTFOLHIS-B Bachelor i historie Bachelor studium 100 F 0 Campus Denne programkoden skal ha fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021
HH ØHS VESTFOLHIS-Å Historie årsstudium Årsstudium 100 F 25 Campus
HH IØMJ RINGERI INTMAN International Management Halvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus Innveksling. Dette sendes til internasjonaltkontor
HH IØSS DRAMM INTSUM International Summer School Mostar Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Desentralisert
HH HH BØ ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer Bachelor studium 100 65 Campus
HH HH RINGERI ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer Bachelor studium 100 75 Campus
HH HH VESTFOLITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer Bachelor studium 100 65 Campus
HH IØMJ RINGERI ITR Bachelor i IT og informasjonssystemer (Ringerike) Bachelor studium 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØHS VESTFOLITV Bachelor i IT og Informasjonssystemer (Vestfold) Bachelor studium 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH IØMJ RINGERI JUSØKR Bachelor i forretningsjus og økonomi Bachelor studium 100 F 50 Campus
HH ØHS VESTFOLMAIL Master i innovasjon og ledelse Mastergrad iht §3, 2 år 100 D 20 Campus Erfaringsbasert master, paragraf 5



HH ØHS VESTFOLMAIL-D Master i innovasjon og ledelse, deltid Mastergrad iht §3, 2 år 50 D 40 Campus Erfaringsbasert master, paragraf 5
HH IØMJ RINGERI MASIVØKLED Master i økonomi og ledelse, Siviløkonom Mastergrad iht §3, 2 år 100 D 80 Campus
HH IØMJ RINGERI MASTSIVØK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike Mastergrad iht §4, 5 år 100 D 0 Campus 0-opptak i 2019
HH IØSS KONGSB MASTSIVØKK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg Mastergrad iht §4, 5 år 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og fremover
HH IØMJ RINGERI MASTØA Master i økonomi og ledelse Mastergrad iht §3, 2 år 100 D 0 Desentralisert0-opptak i 2019/søke nedlegging
HH IØMJ RINGERI MASØKLED Master i økonomi og ledelse Mastergrad iht §3, 2 år 100 D 20 Campus
HH IØMJ RINGERI MASØKUTV Master subjects, Science in Business Administration Høyere grads nivå 100Udefiner IKKE Campus
HH ØHS VESTFOLMHIS Lektorutdanning i historie Mastergrad iht §4, 5 år 100 D 30 Campus
HH IØMJ RINGERI NETT-ARS1 Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet Årsstudium 100 F 0 Nett/samling NKI
HH IØMJ RINGERI NETT-ARS2 Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet Årsstudium 100 F 0 Nett/samling NKI
HH IØMJ RINGERI NETT-ARS3 Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet Årsstudium 100 F 0 Nett/samling NKI
HH IØMJ RINGERI NETT-EMNER Nettstudie Enkeltemner i økonomi og ledelse Videreutdanning lavere gra 100 F 0 Nett/samling NKI
HH HH BØ OKLED Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor studium 100 100 Campus
HH HH DRAMM OKLED Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor studium 100 90 Campus
HH HH KONGSB OKLED Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor studium 100 100 Campus
HH HH RINGERI OKLED Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor studium 100 50 Campus
HH HH VESTFOLOKLED Bachelor i økonomi og ledelse Bachelor studium 100 100 Campus
HH ØHS VESTFOLSAMAS Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap Mastergrad iht §3, 2 år 100 D 30 Nytt navn!!! Campus 0-opptak i 2019 og fremover
HH ØHS VESTFOLSAMAS-D Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - deltid Mastergrad iht §3, 2 år 50 D 0 Campus 0-opptak i 2019 og fremover
HH IØSS KONGSB SIVØKLEDK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg Mastergrad iht §4, 5 år 100 E 0 Campus Fortsatt 0-opptak
HH IØMJ RINGERI SIVØKLEDR Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike Mastergrad iht §4, 5 år 100 E 50 Campus
HH ØHS VESTFOLSOS-B Bachelor i sosiologi Bachelor studium 100 F 60 Campus
HH ØHS VESTFOLSOS-Å Sosiologi årsstudium Årsstudium 100 F 30 Campus
HH IØMJ RINGERI SUMMER Summer School Halvårsstudium og kortere 25 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 5846 International Tourism and Sustainable DevelopmentÅrsstudium 100 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 5847 International Tourism and Innovation, spring semestHalvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus
HH ØIT BØ 5848 International Tourism and Innovation, fall semester Halvårsstudium og kortere 100 F IKKE Campus
HH EVU-HH VESTFOLUNG-SOS1 Innføring i sosiologi, UNG-ordningen Uspesifisert nivå 25kke støtt IKKE Campus
HH ØHS VESTFOLVIKING Viking Age in Vestfold and Old Norse Literature Halvårsstudium og kortere 100 IKKE Campus
HH IØSS DRAMM ØKLEDD Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH IØSS KONGSB ØKLEDK Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH IØMJ RINGERI ØKLEDR Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH ØHS VESTFOLØKLEDV Bachelor i økonomi og ledelse, Vestfold Bachelor studium 100 F 0 Campus Fortsatt 0-opptak i 2019/2020 og 2020/2021. Søknad om nedlegging høst 2021
HH NYTT Vestfold Master i samfunnsanalyse Master 100 30 Campus Erstatter dagens SAMAS - se ovenfor - Forutsetter akreditering 
HH NYTT RingerikeMASMIS MSc of Management  Informations Systems  Master 100 50 Campus 20 plasser skal være internasjonal kvote og 30 skal være ordinær kvote.  
HH ØHS Bø Ny kode Bachelor i historie, nettbasert Bachelor studium 100 30 Nett og samli Skal erstatte dagens historieprogrammer i BØ - se ovenfor 
HH ØHS Bø Ny kode Årsstudium i historie, nettbasert Årsstudium 100 40 Nett og samlingSkal erstatte dagens historieprogrammer i BØ - se ovenfor 



HIUs ordinære bevilgningsfinansierte portefølje studieåret 2019-20

Finansieringskategori Tildelt HIU 2019
Sum of Totalt antall aktive studenter i 

løp
Sum of Anslått kandidattall våren 

2019
Sum of Ønsket antall 

heltidsekvivalenter for opptak 2019-20 Estimert studenttall fra H19
B 40 B 101 37 34 98
D 2070 D 2742 944 950 2748
E 1652 E 2120 951 947 2116
F 540 F 780 452 331 659
SUM 4302 Grand Total 5743 2384 2262 5621

Navn på studieprogram Studietype Programkode Søkekode Campus Finansieringskategori
Studieprogrammets antall normerte 
studiepoeng 

Heltids-studium/deltids-studium - 
studiepoeng per studieår

Totalt antall aktive 
studenter i løp

Anslått kandidattall våren 
2019

Ønsket antall 
heltidsekvivalenter for 
opptak 2019-20 Kommentar

GLU-master Notodden, deltid MA GLUMAD1/GLUMAD2
6100 norsk 1-7 deltid, 6102 samfunnsfag 1-7 deltid, 6101 
norsk 5-10 deltid, 6103 samfunnsfag 5-10 deltid Notodden/nett- og samlingsbasert D 120 30 0 5 Fordeling av studenter per søkerkode er avhengig av valg av overgangsmaster for studenter på fireårig GLU.

GLU-master Notodden, heltid MA GLUMA1/GLUMA2
6178 norsk 1-7 heltid, 6196 samfunnsfag 1-7 heltid, 6179 
norsk 5-10 heltid, 6197 samfunnsfag 5-10 heltid. Notodden/nett- og samlingsbasert D 120 60 22 0 15 Fordeling av studenter per søkerkode er avhengig av valg av overgangsmaster for studenter på fireårig GLU.

GLU-master Vestfold MA PROGLU1/PROGLU2 6198 Kroppsøving 1-7, 6199 Kroppsøving 5-10 Vestfold D 120 60 37 30
Lektorutdanning i historie 8-13 (HH) MA MHIS 684 Vestfold D 300 30 110 14 5 Studiet eies av HH, men HIU leverer ressurser til deler av programmet. 
Lektorutdanning i norsk kull 8-13 MA MLEN 687 Vestfold D 300 60 14 15
Master i design, kunst og håndverk, deltid MA 747 6173 Notdden/Nett- og samlingsbasert B 120 30 48 14 6
Master i design, kunst og håndverk, heltid MA 969 6174 Notdden/Nett- og samlingsbasert B 120 60 24 10 12
Master i faglitterær skriving MA MFS 6123 Vestfold D 120 40 33 0 0-opptak 2019. 
Master i Human Rights and Multiculturalism MA MASHURM 8127/8128 Drammen D 120 60 49 13 30 Årlig opptak fra 2019
Master i karriereveiledning MA MASKARV 6125 Drammen D 120 30 86 5 12
Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv MA 409 6176 Bø D 120 60 84 38 30
Master i kulturstudiar MA 934 6177 Bø D 120 60 63 41 25
Master i kulturstudiar, deltid MA Trenger ny Trenger ny Bø D 120 30 5
Master i norskdidaktikk MA MND 6137 Vestfold D 120 60 55 16 20
Master i pedagogikk (barnehageledelse) MA MPEDHEL 6157 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 60 13 3 13 Programkode Vestfold tom 2017: MPED
Master i pedagogikk (barnehageledelse), deltid MA MPED 6158 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 30 13 7
Master i pedagogikk (spesped rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester) MA MPEDHEL Trenger ny Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 60 0 13
Master i pedagogikk (spesped rettet mot andre læringsarenaer og velferdstjenester), deltid MA MPED Trenger ny Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 30 0 7
Master i pedagogikk (spesped rettet mot skole og barnehage) MA MPEDHEL 6142 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 60 76 21 13 Programkode Vestfold tom 2017: MPED
Master i pedagogikk (spesped rettet mot skole og barnehage), deltid MA MPED 6143 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 30 23 7
Master i pedagogikk (utdanningsledelse) MA MPEDHEL 6140 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 60 59 15 13 Programkode Vestfold tom 2017: MPED
Master i pedagogikk (utdanningsledelse), deltid MA MPED 6141 Notodden/ Drammen/ Vestfold D 120 30 12 7
Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse MA 906 6170 Notodden D 120 60 16 12 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2018
Master i tradisjonskunst MA 921 6175 Rauland B 120 60 29 13 16
Master i utdanningsvitenskap, deltid MA 2427 6171 Notodden/nett- og samlingsbasert D 120 30 0 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2018
Master i utdanningsvitenskap, heltid MA 2426 6172 Notodden/nett- og samlingsbasert D 120 60 0 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2018
Grunnskolelærer 5-årig master trinn 5-10 GLU MGLU2 567 Notodden/nett/desentr D 300 60 218 49 60 Programkoder tom 2016: 657 og 655
Grunnskolelærerutdanning, 1-7. trinn Finnsnes 2018 , 5-årig master GLU MGLU1 559 Notodden/Nett desentr D 300 60 30 0 Engangsforeteelse 2018
Grunnskolelærerutdanning, 1-7. trinn, 5-årig master GLU MGLU1 548 Drammen D 300 60 143 25 50 Programkode tom. 2016: GLU1
Grunnskolelærerutdanning, 1-7. trinn, 5-årig master GLU MGLU1 557 Porsgrunn D 300 60 98 32 28 Programkode tom. 2016: 548
Grunnskolelærerutdanning, 1-7. trinn, 5-årig master GLU MGLU1 547 Vestfold D 300 60 121 41 30 Programkoder tom. 2016: GLU1-7, GLU1-7E, GLU1-7S (Sandvika)
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, 5-årig master GLU MGLU2 083 Drammen D 300 60 227 46 70 Programkode tom. 2016: GLU2
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, 5-årig master GLU MGLU2 569 Porsgrunn D 300 60 122 32 32 Programkode tom. 2016: 651
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, 5-årig master GLU MGLU2 660 Vestfold D 300 60 126 28 38 Programkoder tom. 2016: GLU5-10N, GLU5-10R
Grunskolelærer 5-årig master trinn 1-7 GLU MGLU1 084 Notodden/nett/desentr D 300 60 200 46 45 Programkoder tom. 2016: 551, 550 og 547
Bachelor - Barnehagelærerutdanning BA BLUHEL 132 Drammen E 180 60 197 48 60 Programkode tom. 2017: BLU-BU
Bachelor - Barnehagelærerutdanning BA BLUHEL 135 Notodden E 180 60 103 36 30 Programkode tom. 2017: 130
Bachelor - Barnehagelærerutdanning BA BLUHEL 133 Porsgrunn E 180 60 176 43 60 Programkode tom. 2017: 133
Bachelor - Barnehagelærerutdanning BA BLUHEL 130 Vestfold E 180 60 265 63 90 Programkode tom. 2017: BLU
Bachelor - Barnehagelærerutdanning, deltid BA BLUSN 134 Notodden/nett- og samlingsbasert E 180 45 120 25 25 Programkode tom. 2017: 131
Bachelor - Barnehagelærerutdanning, deltid BA BLU-D 131 Vestfold E 180 45 95 12 25 Samme kode som utgått modell
Bachelor i Friluftsliv, kultur og naturveiledning BA 894 302 Bø E 180 60 113 49 40
Bachelor i idrett, ernæring og helse BA BIEH 440 Vestfold E 180 60 132 37 40
Bachelor i idrettsvitenskap BA 440 485 Bø F 180 60 129 42 40
Bachelor i kulturledelse BA 308 308 Bø F 180 60 73 28 20
Bachelor i Natur, miljø og friluftsliv (TNM) BA 447 447 Bø E 180 60 32 5 Studiet eies av TNM, men år to og tre er samkjørt med BA i Friluftsliv, kultur og naturveiledning ved HIU
Bachelor i språk og litteratur BA BACHSL 901 Bø F 180 60 40 8 15 Programkode tom. 2017: 456
Bachelor i språk og litteratur BA BACHSL 891 Vestfold F 180 60 52 12 15 Programkode tom. 2017: BSPK
Faglærer i formgiving, kunst og håndverk BA 890 150 Notodden D 180 60 20 6 15
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag BA 140 140 Notodden D 180 60 49 22 20
Folkekunst: tre - metall - tekstil BA 442 442 Rauland E 180 60 23 8 15
Folkemusikk BA 443 443 Rauland E 180 60 12 0 6
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) BA ITEPS 6254/6253 Drammen E 240 60 74 7 0 0-opptak i 2019 dersom søknad om endring til treårig BA ikke godkjennes. 
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) BA Trenger ny 6254 Drammen E 180 60 0 25 Søknad om endring fra fireårig til treårig bachelor er sendt inn. Dersom denne ikke blir godkjent har HIU ønsket 0-opptak for den fireårige modellen i 2019. Det er videre ønsket en felles søkerkode så alle søkere konkurrerer mot hverandre i opptaket. 
Spesialpedagogikk BA 853 853 Notodden E 180 60 94 35 30
Visuelle kunstfag og design BA 441 441 Notodden E 180 60 49 11 15 Går sammen med tegning og bilde (årsstudium)
1-årig Forfatterstudium Årsenhet 516 6525 Bø F 60 60 15 15 16
Design i nye medier Årsenhet 2428 098 Notodden/nett- og samlingsbasert E 60 60 27 27 20
Digital mediedesign Årsenhet 602 602 Notodden/nett- og samlingsbasert E 60 60 24 24 20
Engelsk årsstudium Årsenhet ENGCAMP 623 Vestfold E 60 60 19 15 10 Programkode tom. 2017: ENG60
Engelsk årsstudium Årsenhet ENGCAMP 170 Bø F 60 60 34 34 20 Programkode tom. 2017: 521
Engelsk årsstudium, nett Årsenhet ENGNETT 622 Bø F 60 30 102 45 25 Programkode tom. 2017: 622
Folkekunst: tre - metall - tekstil 1 Årsenhet 628 628 Rauland E 60 60 11 11 15
Folkekunst: tre - metall - tekstil 2 Årsenhet 990 6442 Rauland E 60 60 1 1 5
Folkemusikk 1 Årsenhet 629 629 Rauland E 60 60 7 7 12
Folkemusikk 2 Årsenhet 991 6440 Rauland E 60 60 0 0 3
Idehistorie årsstudium, nettbasert Årsenhet 366 366 Bø/nett- og samlingsbasert F 60 60 74 69 25
Internasjonal forståelse og samarbeid, heltid Årsenhet IFS 717 Vestfold E 60 60 45 41 25
Kroppsøving og idrettsfag Årsenhet 945 649 Notodden E 60 60 23 23 20
Kultur og ledelse, deltid Årsenhet 303 6524 Bø F 60 30 1 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2017 og 2018.
Kunst og design årsenhet Årsenhet KH60 642 Vestfold E 60 60 35 28 20
Kunst og håndverk Årsenhet 630 630 Notodden E 60 60 14 13 15 Går sammen med 1.år på faglærer i design, kunst og håndverk
Leire- Kunst og design 1 Årsenhet 505 505 Notodden E 60 60 11 10 12 Går sammen med Leire 2
Leire- Kunst og design 2 Årsenhet 964 6447 Notodden E 60 60 4 3 3 Går sammen med Leire 1
Matematikk årsenhet Årsenhet MAA60 205 Vestfold E 60 60 24 12 15
Montessoripedagogikk (oppstart vår) Årsenhet MONT60 6343 Vestfold E 60 30 26 26 15
Musikk årsenhet Årsenhet MU60 667 Vestfold E 60 60 20 20 20
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter Årsenhet 515 6260 Bø F 60 60 15 15 20
Norsk årsstudium Årsenhet NORCAMP 210 Vestfold E 60 60 17 8 5 Programkode tom. 2017: NOR60
Norsk årsstudium Årsenhet NORCAMP 616 Bø F 60 60 26 25 20 Programkode tom. 2017: 511
Norsk årsstudium, nett Årsenhet NORNETT 672 Bø F 60 30 103 45 25 Programkode tom. 2017: 903
Norwegian Folk Music Årsenhet NFM 6248 Rauland E 60 60 3 3 4

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsenhet 881

6402 Engelsk og fremmedspråk (spansk, fransk, tysk eller 
kinesisk), 6404 Friluftsliv, 6406 Kroppsøving og idrettsfag, 
6408 Kunst og håndverk, 6410 Musikk, 6412 Naturfag, 
6414 Norsk, 6416 Matematikk, 6418 Religion, livssyn og 
etikk, 6420 Samfunnsfag Notodden D 60 30 94 44 25 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsenhet PPU-D
6381 Samfunnsfag, 6387 Religion/etikk, 6370 Norsk, 6380 
Markedsføring, 6382 Rettslære, 6379 Økonomifag Ringerike D 60 30 108 44 20 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsenhet PPU
6353 Naturfag, 6354 Engelsk, 6356 Musikk, 6357 Idrett, 
6359 Matematikk, 6386 Norsk Vestfold D 60 30 90 35 20 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsenhet 998

6401 Engelsk og fremmedspråk (spansk, fransk, tysk eller 
kinesisk), 6403 Friluftsliv, 6405 Kroppsøving og idrettsfag, 
6407 Kunst og håndverk, 6409 Musikk, 6411 Naturfag, 
6413 Norsk, 6415 Matematikk, 6417 Religion, livssyn og 
etikk, 6419 Samfunnsfag Notodden D 60 60 142 135 120 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsenhet PPU-HIBU
6368 Samfunnsfag, 6385 Religion/etikk, 6373 Norsk, 6367 
Markedsføring, 6369 Rettslære, 6366 Økonomifag Ringerike D 60 60 66 63 45 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsenhet PPU-H
6303 Naturfag, 6304 Engelsk, 6305 Musikk, 6306 Idrett, 
6307 Matematikk, 6308 Norsk Vestfold D 60 60 92 87 45 Fordeling av studenttall per opptakskode fordeles etter søkertall

Spansk, årsstudium Årsenhet 8913 913 Bø/nett- og samlingsbasert F 60 60 62 60 40
Spesialpedagogigkk Årsenhet 676 676 Notodden E 60 60 18 18 20
Tegning - bilde Årsenhet 637 637 Notodden E 60 60 26 21 20 Går sammen med visuelle kunstfag og design 1.år
Tekstil - kunst og design 1 Årsenhet 543 543 Notodden E 60 60 6 6 12 Går sammen med Tekstil - kunst og design 2
Tekstil - kunst og design 2 Årsenhet 966 6448 Notodden E 60 60 4 4 3 Går sammen med Tekstil - kunst og design 1
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 Årsenhet 532 532 Notodden E 60 60 14 13 12 Går sammen med Tre med metall - Kunst, håndverk og design 2
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 2 Årsenhet 924 6449 Notodden E 60 60 2 2 3 Går sammen med Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1
Ungdomskunnskap Årsenhet UNK60 351 Vestfold E 60 60 28 24 25
Årsstudium i friluftsliv, kultur og naturveiledning Årsenhet 405 172 Bø F 60 60 19 19 25
Årsstudium i Idrett Årsenhet 402 185 Bø E 60 60 23 23 30
Årsstudium i instrumentmaking (nytt) Årsenhet Trenger ny Trenger ny Rauland E 60 60 0 10 NYTT 2019
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere Kortere studium 937 6316 Notodden/nett- og samlingsbasert E 30 30 0 15 Går annethvert år, odddetallsår
Blues Kortere studier 555 6246 Notodden E 60 60 23 23 18 Utvidet til årsstudium fra 2019. 
Design, redesign og saum av klede Kortere studier 2309 6527 Rauland E 30 30 11 11 8
Examen philosopicum og examen facultatum Kortere studier 517 8236 Bø F 30 30 8 8 5
Kreativ maskinstrikking 1 Kortere studier 939 6451 Rauland E 30 30 7 7 8
Kreativ maskinstrikking 2 Kortere studier 843 6450 Rauland E 30 30 8 8 4
Kuratorarbeid, halvårsenhet Kortere studier 927 6526 Bø F 30 30 0 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2017 og 2018
Matematikk 1 Kortere studier MAA1 6340 Vestfold E 30 30 3 3 5 Inngår i matematikk årsenhet
Matematikk 2A Kortere studier MAA2 6341 Vestfold E 30 30 1 0 5 Inngår i matematikk årsenhet
Norwegian Cultural Journey (høst ) Kortere studier NCJ 6249 Vestfold F 30 30 10 10 10 Minimum 20 søkere
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Kortere studier 742 Notodden E 30 30 0 0 0-opptak 2019. 0-opptak 2018
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehage Kortere studier VEI-BHG 6460 Vestfold E 15 15 12 12 5
Pedagogisk veiledning for praksislærere i skole Kortere studier VEI-SK 6350 Vestfold E 15 15 14 14 5
Pedagogisk veiledning i skole og barnehage Kortere studier VEI-NY 6461/6313 Vestfold F 30 30 17 17 10
Pedagogisk veiledning skole og barnehage, Buskerud Kortere studier VEINY-BU 6351/6398 Drammen E 30 30 41 41 18
Pedagogisk veiledning skole og barnehage, Notodden/nett Kortere studier Notodden E 15 15 0 0 Sees i sammenheng med 905 (Totalt 16 studieplasser)
Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere Kortere studier 862 6310 Notodden, samlingsbasert E 30 30 19 19 0 Går annethvert år, partallsår
Spesialpedagogigkk Kortere studier 887 6312 Porsgrunn D 30 30 31 31 15
Veiledning Kortere studier 905 6315 Notdden/Nett- og samlingsbasert E 30 15 64 56 16

SUM 5743 2384 2262
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HS IORL KONGSBERG BACHLYSDES Bachelor i lysdesign 180 Bachelor studium 100 100 E 25 Campus
HS IORL KONGSBERG BACHOPTO Bachelor i optometri 180 Bachelor studium 100 100 E 66 Campus
HS IORL DRAMMEN BACHRADIO Bachelor i radiografi 180 Bachelor studium 100 100 D 25 Campus
HS ISH DRAMMEN BACHSYK-DR Bachelor i sykepleie 180 Bachelor studium 100 100 E 180 Campus INST 27.04.2015
HS ISH VESTFOLD BACHSYK-VE Bachelor i sykepleie 180 Bachelor studium 100 100 E 150 Campus INST 06.05.2015
HS IHSV PORSGRUNN 070 Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn 180 Bachelor studium 100 100 E 55 Campus
HS IHSV PORSGRUNN 060 Bachelorstudium i  vernepleie 180 Bachelor studium 100 100 E 85 Campus Overfører 15 heltidsekvalenter fra 0-opptak fra deltid i studieåret 2019 -2020
HS ISH PORSGRUNN 050 Bachelorstudium i sykepleie 180 Bachelor studium 100 100 E 130 Campus 01.03.2012 Overfører 35 heltidsekvalenter fra 0-opptak fra deltid i studieåret 2019-2020
HS ISH PORSGRUNN 051 Bachelorstudium i sykepleie, deltid over 4 år 180 Bachelor studium 100 75 E 0-opptak Campus 01.03.2012 Se innsendte søknad om 0-opptak med bakgrunn i RETHOS, 35 heltidsekvalenter overføres heltid i studieåret 2019 -2020
HS IHSV PORSGRUNN 061 Bachelorstudium i vernepleie, deltid 4 år 180 Bachelor studium 100 75 E 0-opptak Campus Se innsendte søknad om 0-opptak med bakgrunn i RETHOS, 15 heltidsekvalenter overføres heltid i studieåret 2019-2020
HS IHSV DRAMMEN ENK-IHSV Enkeltemner for Helse, sosial og velferd 12 Halvårsstudium og kortere 100 25 F Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS IHSV PORSGRUNN ENK-IHSV Enkeltemner for Helse, sosial og velferd 12 Halvårsstudium og kortere 100 25 F Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS IHSV VESTFOLD ENK-IHSV Enkeltemner for Helse, sosial og velferd 12 Halvårsstudium og kortere 100 25 F Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS ISH DRAMMEN ENK-ISH Enkeltemner for sykepleie- og helsevitenskap 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS ISH PORSGRUNN ENK-ISH Enkeltemner for sykepleie- og helsevitenskap 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS ISH VESTFOLD ENK-ISH Enkeltemner for sykepleie- og helsevitenskap 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS IORL DRAMMEN ENK-IORL Enkeltemner ved Optometri, Radiografi og Lysdesign 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS IORL KONGSBERG ENK-IORL Enkeltemner ved Optometri, Radiografi og Lysdesign 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Tilgjengelige plasser etter at emnet er fylt med programstudenter med studierett Campus INST 29.03.2017
HS IORL KONGSBERG EURODIPLOM Europeisk Diplom 30 Høyere grads nivå 100 50 E 15 Campus INST 20.12.2014
HS ISH VESTFOLD GVK Geriatrisk vurderingskompetanse 30 Videreutdanning høyere g 100 50 E 45 Campus INST 01.06.2013
HS ISH VESTFOLD KLAIOK Kompetansehevingsprogram for klinisk veiledere 15 Videreutdanning høyere g 100 25 D 25 Campus INST 17.03.2014
HS ISH VESTFOLD MAS Master i anestesisykepleie 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 20 Campus INST 31.10.2014 Se innmeldte forbehold for opptak i fakultetets egenanalyse 
HS ISH DRAMMEN MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid 120 Mastergrad iht §5 (erf.bas 100 50 D 20 Campus INST 08.05.2015 Det administrative ansvaret for studiet er lagt til Drammen, men undervisningen er delt mellom Vestfold og Drammen.
HS ISH VESTFOLD MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid 120 Mastergrad iht §5 (erf.bas 100 50 D I samarbeid med Drammen Campus INST 08.05.2015
HS IHSV VESTFOLD MHA Master i helsefremmende arbeid 120 Mastergrad iht §5 (erf.bas 100 50 D 0-opptak Campus NOKUT 01.01.2005 Se innsendte søknad om 0-opptak. Antall utlyste studieplasser om ikke ny master i samfunn og helse akkrediteres: 40
HS IHSV PORSGRUNN Master i samfunn og helse - NY 120 100 50 D 90 Campus Planlagt oppstart høst 2019 - forutsetter akkreditering av mastergraden. I samarbeid med campus Drammen og Vestfold.
HS ISH VESTFOLD MIS Master i intensivsykepleie 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 20 Campus INST 31.10.2014
HS ISH VESTFOLD MJO Master i jordmorfag 120 Mastergrad iht §5 (erf.bas 100 100 D Neste opptak høst 2020 Campus DEP 11.02.2012
HS ISH DRAMMEN MASKLHE-D Master i klinisk helsearbeid, deltid 120 Mastergrad iht §5 (erf.bas 100 50 D 80 Campus
HS IORL KONGSBERG MASOPTO Master i optometri og synsvitenskap 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 20 Campus NOKUT 01.07.2012 Omgjøres til industrimaster, se for øvrig fakultetets egenanalyse; samt samhandling med seksjon for studiekvalitet og analyse om tilrettelegging for industrimaster.
HS IORL KONGSBERG MASOPTO-D Master i optometri og synsvitenskap - deltid 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 50 C 20 Campus NOKUT 01.07.2012
HS IORL KONGSBERG MASYNPED-D Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - deltid 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 50 D 20 Campus NOKUT 01.01.2014
HS IHSV PORSGRUNN 981 Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 0-opptak Campus Se innsendte søknad om 0-opptak. Antall utlyste studieplasser om ikke ny master i samfunn og helse akkrediteres: 26
HS IORL KONGSBERG OIA MyOpIA - My Optometry Internship Abroad 15 Halvårsstudium og kortere 100 100 E studenter på bachelorporgrammet i optometri og synvitenskap (sommerskole), ingen egneCampus INST 20.12.2016
HS ISH PORSGRUNN 987 Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 60 Videreutdanning høyere g 100 50 E 0-opptak Campus Studieprogram skal formelt nedlegges 
HS ISH VESTFOLD ONK Videreutdanning i kreftsykepleie 60 Videreutdanning høyere g 100 50 D Neste opptak vår 2019, meldt inn i studieporteføljesak høst 2017 Campus INST 01.06.1999
HS ISH VESTFOLD VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D Neste opptak vår 2019, meldt inn i studieporteføljesak høst 2017 Campus
HS IHSV PORSGRUNN 982 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 Videreutdanning høyere g 100 50 E 20 Campus Samlingsbasert, annenhver gang i Vestfold og Porsgrunn.
HS IHSV VESTFOLD 982 Videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 Videreutdanning høyere g 100 50 E I samarbeid med Porsgrunn Campus
HS ISH PORSGRUNN 986 Videreutdanning, helsesøster 60 Videreutdanning høyere g 100 50 E 37 Campus
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TNM EIK PORSGRUNN 006 Elkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 180 Bachelor studium 100 100 E 40 Campus
TNM EIK PORSGRUNN 006 Elkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 2. år E 5 Campus Lokal utlysning både Y-vei og A-vei
TNM EIK PORSGRUNN ENK-EIK Enkeltemner for elektro, IT og kybernetikk 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Varierer for ulike emner Campus INST 29.03.2017
TNM EIK PORSGRUNN 090 Informatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 180 Bachelor studium 100 100 E 40 Campus
TNM EIK PORSGRUNN 090 Informatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 2. år E 5 Campus Lokal utlysning både Y-vei og A-vei
TNM EIK PORSGRUNN 1945 Master of Science, Electrical Power Engineering 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 25 Campus INST 26.11.2015
TNM EIK PORSGRUNN 941 Master of Science, Industrial IT and Automation 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 15 Campus
TNM EIK PORSGRUNN 1950 Master of Science, Industrial IT and Automation - Industry Master 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 67 C 15 Nett/samling INST 01.11.2017
TNM EIK PORSGRUNN 1943 Master of Science, Industrial IT and Automation, Online Programme 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 50 C 20 Nett/samling INST 01.12.2014
TNM EVU-TNM KONGSBERG UNG-REAL Realfag, UNG-ordningen 10 Uspesifisert nivå 100 20 Ikke støtte ? Campus INST 01.08.2016
TNM EVU-TNM VESTFOLD UNG-REAL Realfag, UNG-ordningen 10 Uspesifisert nivå 100 20 Ikke støtte ? Campus INST 01.08.2016
TNM IMA VESTFOLD 3MD Bachelor i marinteknisk drift 180 Bachelor studium 100 100 E 25 Campus
TNM IMA VESTFOLD 3NA Bachelor i nautikk 180 Bachelor studium 100 100 E 50 Campus
TNM IMA VESTFOLD 3SL Bachelor i skipsfart og logistikk 180 Bachelor studium 100 100 E 50 Campus
TNM IMA VESTFOLD ENK-IMA Enkeltemner for maritime operasjoner 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Varierer for ulike emner Campus INST 29.03.2017
TNM IMA VESTFOLD 5SMM Master i maritim ledelse 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 30 Campus NOKUT 17.11.2010
TNM IMA VESTFOLD 5SMMI Master i maritim ledelse 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 67 C 10 Campus INST 30.10.2017
TNM IMA VESTFOLD Master i maritim ledelse deltid C 30 Campus NY KODE
TNM IMS VESTFOLD 3MNT Bachelor i ingeniørfag, anvendt mikro- og nanoteknologi 180 Bachelor studium 100 100 E 20 Campus INST 18.08.2008
TNM IMS VESTFOLD 3MNT Bachelor i ingeniørfag, anvendt mikro- og nanoteknologi 2. år 10
TNM IMS VESTFOLD 3DA Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør - sikkerhet og nettverk 180 Bachelor studium 100 100 E 60 Campus
TNM IMS VESTFOLD 3DA Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør - sikkerhet og nettverk 2. år 10
TNM IMS VESTFOLD 3EA Bachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon og robotikk 180 Bachelor studium 100 100 E 30 Campus
TNM IMS VESTFOLD 3EA Bachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon og robotikk 2. år 10
TNM IMS VESTFOLD 3EN Bachelor i ingeniørfag, elektronikk 180 Bachelor studium 100 100 E 20 Campus Har ligget med nullopptak de siste årene. Vi ønsker nå å ta opp st
TNM IMS VESTFOLD 3PD Bachelor i ingeniørfag, SMART produktdesign 180 Bachelor studium 100 100 E 30 Campus
TNM IMS VESTFOLD 3PD Bachelor i ingeniørfag, SMART produktdesign 2. år 10
TNM IMS VESTFOLD ENK-IMS Enkeltemner for mikrosystemer 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E ? Campus INST 29.03.2017
TNM IMS VESTFOLD 5SSI Joint International Master in Smart Systems Intergration 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 20 Campus NOKUT 01.08.2012 Opptaksmyndighet er Heriott-Watt
TNM IMS VESTFOLD 5MNST Master i mikro- og nanosystemteknologi 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 25 Campus NOKUT 17.11.2010
TNM IMS VESTFOLD 5MNSTI Master i mikro- og nanosystemteknologi- Industry Master 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 67 C 15 Campus INST 08.12.2017
TNM IMS VESTFOLD REALF Realfagkurs, Vestfold 0 Forprøve/forkurs 100 100 Ikke støtte 30 Campus INST 01.10.2015 Utlyses vår
TNM IMS VESTFOLD ING Bachelor i ingeniørfag, tresemester Vestfold (sommerkurs) 0 Forprøve/forkurs 100 15 Ikke støtte Se kommentar Campus INST 01.01.2014 Sees i smh med SO-opptak og inngår i tallene for det enkelte pro
TNM INHM BØ 922 Akvatisk økologi 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 0 Campus INST 14.01.2014 Nullopptak Ingen opptak siste to år. Siste vitnemål skrives ut 201
TNM INHM BØ 867 Alpine Ecology and Environmental Management, autumn semester 30 Halvårsstudium og kortere 100 100 E 10 Campus Høst
TNM INHM BØ 866 Alpine Ecology and Environmental Management, one-year programme 60 Årsstudium 100 100 F 10 Campus
TNM INHM BØ 863 Alpine Ecology and Environmental Management, spring semester 30 Halvårsstudium og kortere 100 100 E 10 Campus Vår
TNM INHM BØ 448 Bachelor i forurensning og miljø 180 Bachelor studium 100 100 E 0 Campus Nullopptak, siste vitnemål vår 2019
TNM INHM BØ 315 Bachelor i natur og miljø 180 Bachelor studium 100 100 E 50 Campus INST 01.01.2017 Navnebytte vedtatt 22.1018 til Natur- og miljøforvaltning
TNM INHM BØ 315 Bachelor i natur og miljø, 2. år E 20 Campus Lokal utlysning
TNM INHM BØ 447 Bachelor i natur, miljø og friluftsliv 180 Bachelor studium 100 100 E 15 Campus
TNM INHM BØ 388 Bachelor i økologi og naturforvaltning 180 Bachelor studium 100 100 E 0 Campus Nullopptak, siste vitnemål vår 2019
TNM INHM BØ ENK-INHM Enkeltemner for natur, helse og miljø 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Varierer for ulike emner Campus INST 29.03.2017 Bachelor og master
TNM INHM BØ 918 Master i natur-, helse- og miljøvern 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 30 Campus
TNM INHM BØ Master i natur-, helse- og miljøvern deltid D 10 Campus NY KODE
TNM INHM BØ HIU21 Master of Alpine Ecology 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 0 Campus INST 01.01.2015 Nullopptak videreføres. Samarbeidet med Zilina i Slovakia er avsl
TNM INHM BØ 926 Master of Environmental Science 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 D 10 Campus INST 12.04.2012
TNM INHM BØ 662 Nett- og samlingsbasert årsstudium i naturfag 60 Årsstudium 100 50 E 60 Nett/samling INST 22.11.2012
TNM INHM BØ 605 Årsstudium i natur og miljø 60 Årsstudium 100 100 E 25 Campus
TNM IRI KONGSBERG BACHDATA Bachelor i ingeniørfag, data 180 Bachelor studium 100 100 E 60 Campus
TNM IRI KONGSBERG BACHDATA Bachelor i ingeniørfag, data 2. år E 10 Campus Lokal utlysning
TNM IRI KONGSBERG BACHELEKTR Bachelor i ingeniørfag, elektro 180 Bachelor studium 100 100 E 30 Campus
TNM IRI KONGSBERG BACHELEKTR Bachelor i ingeniørfag, elektro 2. år E 10 Campus Lokal utlysning
TNM IRI KONGSBERG BACHMASKINBachelor i ingeniørfag, maskin 180 Bachelor studium 100 100 E 30 Campus
TNM IRI KONGSBERG BACHMASKINBachelor i ingeniørfag, maskin 2 år E 10 Campus Lokal utlysning
TNM IRI KONGSBERG TRESEM Bachelor i ingeniørfag, tresemester Kongsberg (sommerkurs) 0 Forprøve/forkurs 100 15 Ikke støtte Se kommentar Campus INST 01.01.2014 Sees i smh med SO-opptak og inngår i tallene for det enkelte pro
TNM IRI KONGSBERG ENK-IRI Enkeltemner for realfag og industrisystemer 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Varierer for ulike emner Campus INST 29.03.2017
TNM IRI KONGSBERG FK-ING Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 0 Forprøve/forkurs 100 100 Ikke støtte 50 Campus INST 01.01.2015
TNM IRI KONGSBERG LREAL Lektorutdanning i realfag 300 Mastergrad iht §4, 5 år 100 100 C 20 Campus INST 28.08.2015
TNM IRI KONGSBERG MASEMBSYS Master in Systems Engineering with Embedded Systems 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 25 Campus NOKUT 01.01.2012
TNM IRI KONGSBERG MASSE Master of Science i Systems Engineering 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 67 C 25 Campus NOKUT 02.06.2009
TNM IRI KONGSBERG MASINDØK Master of Science i Systems Engineering med industriell økonomi 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 20 Campus INST 01.01.2011
TNM IRI KONGSBERG RK-ING Realfagskurs, Kongsberg 100 Forprøve/forkurs 100 50 Ikke støtte 50 Campus INST 01.01.2015
TNM PEM PORSGRUNN 003 Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 180 Bachelor studium 100 100 E 45 Campus
TNM PEM PORSGRUNN 003 Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 2. år E 10 Campus Lokal utlysning, både Y-vei og A-vei
TNM PEM PORSGRUNN ENK-PEM Enkeltemner for prosess-, energi- og miljøteknologi 0 Halvårsstudium og kortere 100 25 E Varierer for ulike emner Campus INST 29.03.2017
TNM PEM PORSGRUNN 012 Maskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 180 Bachelor studium 100 100 E 40 Campus
TNM PEM PORSGRUNN 012 Maskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 2. år E 5 Campus Lokal utlysning, både Y-vei og A-vei
TNM PEM PORSGRUNN 942 Master of Science, Energy and Environmental Technology 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 20 Campus
TNM PEM PORSGRUNN 1946 Master of Science, Energy and Environmental Technology, Online Programme 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 50 C 15 Nett/samling INST 26.11.2015
TNM PEM PORSGRUNN 940 Master of Science, Process Technology 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 100 C 20 Campus
TNM PEM PORSGRUNN 1944 Master of Science, Process Technology, Online Programme 120 Mastergrad iht §3, 2 år 100 50 C 15 Nett/samling INST 26.11.2015
TNM PEM PORSGRUNN 033 Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 180 Bachelor studium 100 100 E 20 Campus INST 15.03.2012
TNM PEM PORSGRUNN 033 Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 2. år E 10 Campus Lokal utlysning, både Y-vei og A-vei



TNM PEM PORSGRUNN 688 Ren energi- og prossteknologi 180 Bachelor studium 100 100 E 30 Campus
TNM PEM PORSGRUNN 688 Ren energi- og prossteknologi 2. år E 5 Campus Lokal utlysning, både Y-vei og A-vei
TNM PEM PORSGRUNN FOR Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 0 Forprøve/forkurs 100 100 Ikke støtte 60 Campus INST 01.01.2015
TNM PEM PORSGRUNN FORREA Realfagskurs, Porsgrunn 0 Forprøve/forkurs 100 50 Ikke støtte 30 Campus INST 01.01.2015
TNM PEM PORSGRUNN TRESS Bachelor i ingeniørfag, tresemester Porsgrunn (sommerkurs) 0 Forprøve/forkurs 100 15 Ikke støtte Se kommentar Campus INST 01.01.2014 Sees i smh med SO og Y-veisopptak og inngår i tallene for det enk



Fakultet Institutt Campus Kode Studieprogramnavn Studiepoeng Studienivå Egenfinansiering Andel heltid Kategori Organisering Merknader
HH EVU-HH RINGERIKE ADMLED Administrasjon og ledelse 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH RINGERIKE BACHNKI Bachelor i økonomi og ledelse - nettbasert undervisning i sama 180 Videreutdanning lavere grad 0 100 F Nett/samling
HH EVU-HH RINGERIKE BACHSAKOFF Bachelor i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor 180 Bachelor studium 0 40 F Nett/samling
HH EVU-HH RINGERIKE BANE NOR BANE NOR 15 Videreutdanning lavere grad 0 100 F Campus
HH EVU-HH RINGERIKE DELTA Delta 15 Videreutdanning lavere grad 0 20 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD DUB Det uforutsette og beredskap 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 Campus
HH EVU-HH DRAMMEN EMM Executive Master of Management 90 Videreutdanning høyere grad 0 50 D Desentralisert
HH EVU-HH DRAMMEN EU-PROSJ EU-prosjektledelse 60 Årsstudium 0 50 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD HHV-PLS Personlig lederskap og samspill 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD HHV-STB Strategisk beredskapsledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH RINGERIKE HR-NORGE HR - Norge 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD HSV-ARB Grunnleggende arbeidsrett 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD HSV-HRM Human Resource Management 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD HSV-PRL Prosjektledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH VESTFOLD HSV-STB Strategisk beredskapsledelse 15 Videreutdanning høyere grad 0 50 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH RINGERIKE INNOVASJON Innovasjonsprogram Ringerike 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 100 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD ISB Innføring i samfunnssikkerhet og beredskap 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Campus
HH EVU-HH VESTFOLD KSB Kommunikasjon og samhandling i plan- og byggesaksbehandlin 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN LEAN Lean Ledelse 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Campus Ikke aktivt - erstattes av nytt emne
HH EVU-HH RINGERIKE NEGOTIA Negotia 15 Videreutdanning lavere grad 0 20 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD NETPRL Prosjektledelse 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 Nett/samling
HH EVU-HH RINGERIKE NITO NITO 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH RINGERIKE OFFENTLIG Saksbehandling i offentlig forvaltning 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH RINGERIKE PARAT Årsstudium for tillitsvalgte -Parat 60 Videreutdanning lavere grad 0 20 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD SA-COL Coaching og ledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN TILLIT Årsstudium for tillitsvalgte 60 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH RINGERIKE TILLIT Årsstudium for tillitsvalgte 60 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD TOP-YS2 Tariffsystemet og personaljus i staten 15 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Desentralisert
HH EVU-HH VESTFOLD VLED Ledelse og innovasjon 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH VESTFOLD V-LEDKOM Ledelse for kommuner 15 Videreutdanning høyere grad 0 50 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKARB2 Grunnleggende arbeidsrett 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKCOA Coaching og ledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH PORSGRUNN ØKCOA Coaching og ledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKEND Endringsledelse 10 Videreutdanning lavere grad 0 33 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKGRU Grunnleggende økonomistyring og regnskap 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKHUM Human Resource Management (HRM) 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH PORSGRUNN ØKHUM Human Resource Management (HRM) 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKLOG Logistikk og innkjøp 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKLOGL Logistikkledelse 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKMAR Markedsføring 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKMOT Motivasjon og mestring 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH ØKPER Personlig lederskap og samspill 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKPRE Prestasjonsledelse 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKPRO Prosjektledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH PORSGRUNN ØKPROP Prosjektledelse 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ØKUT Utvikling og endring i organisasjoner 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ØKVER Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH PORSGRUNN ØKVER Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH PORSGRUNN ØKVERP Verdibasert ledelse og organisasjonskultur, Porsgrunn 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Campus
HH EVU-HH VESTFOLD ØS-VEL Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Campus Ikke aktivt 
HH EVU-HH DRAMMEN ÅRSLED-D Årsstudium i ledelse 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus
HH EVU-HH PORSGRUNN ÅRSLED-D Årsstudium i ledelse 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 Udefinert Campus
HH EVU-HH VESTFOLD ÅRSLED-V Årsstudium i ledelse 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HH EVU-HH DRAMMEN ÅRSMR Årsstudium i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og k 60 Årsstudium 0 50 Campus
HH ØHS VESTFOLD IM International Business 60 Årsstudium 0 100 Campus
HH EVU-HH DRAMMEN MR4 Årsstudium i Menneskerettigheter 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Nett/samling
HH EVU-HH DRAMMEN MR2 Årsstudium i Menneskerettigheter (modul 2) 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Nett/samling
HH EVU-HH DRAMMEN MR3 Årsstudium i menneskerettigheter modul 3 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Nett/samling
HH EVU-HH DRAMMEN MR1 Årsstudium i Menneskerettigheter, modul 1 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 F Nett/samling
HH EVU-HH VESTFOLD VLO Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 7,5 Videreutdanning lavere grad 0 50 Campus



BETALINGSSTUDIER - EVU HIU

Navn på studie Programkode FS Campus Organisering Studiepoeng Andel heltid Kommentar
Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter VOLD Drammen Nett/samling 30 50
Seksuelle overgrep SEOV Drammen Nett/samling 15 50
Sorg og traumer SORG Drammen Nett/samling 15 50
Atypisk kommunikasjon ATYPKOM Vestfold Campus 15 50
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ASK1 Vestfold Campus 30 50
Videreutdanning friluftsveiledning 14VU Bø Nett/samling 10 0 Består av emnet "HMS risikohåndtering og beredskap"
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter IKTVO Vestfold Campus 30 50
Verdibasert endringsledelse ENDRLED Drammen/Vestfold Campus 30 33
Helhetlig karriereveiledning HELKAR Drammen/Vestfold Campus 30 50
Barns seksualitet VUBS Drammen/Notodden/Porsgrunn/Vestfold Campus 15 25
Norsk som 2språk: del 1 og 2 (à 15 stp) VUNSPRM Notodden Nett/samling 30 50
Appreciative Inquiry INQUIRY Drammen Campus 60 50

s



Fakultet Institutt Campus Kode Studieprogramnavn Studiepoeng Studienivå Egenfinansiering Andel heltid Kategori Organisering Merknader
HS EVU-IHSV PORSGRUNN 855 Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære o 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 F Campus Endret nivå
HS EVU-IHSV PORSGRUNN EVU-AOM Aktiv omsorg, betalingskurs 15 Halvårsstudium og kortere 0 50 Udefinert Campus Oppdragsstudium, bestilles av kommuner
HS EVU-IHSV PORSGRUNN EVU-BIM Barnevern i et minoritetsperspektiv 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Campus Oppdrag på anbud fra Bufdir
HS EVU-IHSV DRAMMEN VIDRKOM Rusproblemer i et livsløpsperspektiv - lokalt rusarbeid (masterni 15 Videreutdanning høyere grad 0 25 D Campus
HS EVU-IHSV DRAMMEN VIDSAM Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearb 15 Videreutdanning lavere grad 0 25 E Nett/samling
HS EVU-IHSV VESTFOLD VPABU Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og u 60 Videreutdanning høyere grad 0 50 F Campus Bidragsstudium 
HS EVU-IHSV VESTFOLD VTHA Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus Bidragsstudium 
HS EVU-IHSV DRAMMEN Barn-, familie- og nettverk 60 Videreutdanning høyere grad 0 Søkes akkreditert
HS EVU-IHSV DRAMMEN Dialogiske praksiser 30 Videreutdanning høyere grad 0 Oppdrag Ahus
HS EVU-IHSV PORSGRUNN Samhandlende  lederskap for utsatte barn og familier 30 Videreutdanning høyere grad 0 Oppdragsstudium KS
HS EVU-IORL KONGSBERG GKD1 Godkjenningskurs i diagnostiske medikamenter 1 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 E nett/samling
HS EVU-IORL KONGSBERG GKD2 Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-IORL KONGSBERG GKL Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 C Nett/samling Usikkert, markedet mettet
HS EVU-IORL KONGSBERG GLAUKOM Glaukom i optometrisk praksis 10 Videreutdanning høyere grad 0 33 C Nett/samling
HS EVU-IORL KONGSBERG OCT OCT i optometrisk praksis 10 Videreutdanning høyere grad 0 33 C Nett/samling
HS EVU-IORL KONGSBERG OKULÆR Okulær Allergi og Inflammasjon 5 Videreutdanning høyere grad 0 16,75 Udefinert Nett/samling Usikkert, dårlige søkertall til nå
HS EVU-IORL KONGSBERG REFRAKTIV Refraktiv Kirurgi 15 Videreutdanning høyere grad 0 50 Udefinert Nett/samling Usikkert, dårlige søkertall til nå
HS EVU-IORL KONGSBERG TÅREFILM Tårefilm og tørre øyne 5 Videreutdanning høyere grad 0 16,75 C Nett/samling
HS EVU-IORL DRAMMEN VIDINTER Videreutdanning i intervensjonsradiografi 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 D Nett/samling
HS EVU-IORL KONGSBERG ØYESYKEPL Videreutdanning i øyesykepleie 60 Videreutdanning høyere grad 0 50 D Nett/samling
HS EVU-ISH VESTFOLD EVU-ASE Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak 0 Kurs 0 50 Campus
HS EVU-ISH VESTFOLD EVUDIAB Videreutdanning i diabetes for sykepleiere 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 Campus
HS EVU-ISH VESTFOLD EVUIPC Infection Prevention and Control 40 Videreutdanning høyere grad 0 33 Campus
HS EVU-ISH VESTFOLD EVUSHO Kommunal Saksbehandling for helse- og omsorgssektoren 0 Kurs 0 50 Campus usikker
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDBIO Biomekanisk terapi, sko, bevegelse og helse 30 Videreutdanning lavere grad 0 50 F Campus
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDDANS Videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 Campus
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDDEMA Videreutdanning i demens og alderspsykiatri 30 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDERN Ernæring og helse- tverrfaglig videreutdanning 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 Udefinert Campus
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDFOT Systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfo 10 Videreutdanning lavere grad 0 17 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDKOS Kosmetisk dermatologisk sykepleie 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDKUB Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis 15 Videreutdanning lavere grad 0 25 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDLED Videreutdanning i helseledelse, etisk lederskap og kvalitetsutvik 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 D Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDPSYK Videreutdanning i psykososialt arbeid med familier med barn i 0 30 Videreutdanning lavere grad 0 25 F Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDRHAB Videreutdanning i hverdagsrehabilitering 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 Campus
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDSLAG Videreutdanning i hjerneslag - tverrprfesjonell behandling, reha 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDSMERTE Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling 30 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDSÅR2 Sår - Forebygging, behandling og lindring 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDVEIL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 15 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH VESTFOLD VPHRETT Videreutdanning i personorientert helserett 30 Videreutdanning høyere grad 0 50 D Campus
HS EVU-IHSV DRAMMEN VIDSPE Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse 60 Videreutdanning høyere grad 0 50 E Nett/samling usikkert
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDDERM Videreutdanning i dermatologisk sykepleie 30 Videreutdanning lavere grad 0 50 E Nett/samling
HS EVU-ISH DRAMMEN VIDKUN Videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi 75 Videreutdanning lavere grad 0 50 F campus Campus
HS EVU-IHSV DRAMMEN VIDRUS Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer 60 Videreutdanning lavere grad 0 50 E campus Campus
HS EVU-ISH VESTFOLD NUBA  - Nasjonal utdanning i  barneanestesi 30 Videreutdanning høyere grad 0 Planlagt akk.søknad før jul 2018
HS EVU-ISH VESTFOLD Legevaktssykepleie 30 Videreutdanning høyere grad 0 Planlagt akk.søknad primo 2019
HS EVU-ISH VESTFOLD Kompetanseprogram ved OUS 0 Kurs 0 Oppdrag for Oslo universitetssykehus
HS EVU-ISH VESTFOLD Prevensjonskurs, utvidet rekvisjonsrett for jordmødre og helsesø 0 Kurs 0
HS EVU-ISH VESTFOLD Utviklingshemning og aldring, geriatrisk vurderingskompetanse 30 Under planleggingnå ikke akkreditert
HS EVU-ISH VESTFOLD Suturering for jordmødre og leger 10 Under planelgging - ennå ikke akkreditert



Fakultet Institutt Campus Kode Studieprogramnavn Studiepoe StudienivåEgenfinan Andel heltKategori OrganiseriMerknaderr
TNM EVU-TNM KONGSBERG MASSE-D Mastergrad Systems Engineering 90 Mastergrad ih 0 50 C Campus
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEAM6202 Advanced Mechanical Engineering 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SESA6202 Advanced Systems Architecting 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM PORSGRUNN AutoCAD 6 Enkeltemne Nett
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEFS6102 Fundamentals of Systems Engineering 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEHD6202 Human Centered Systems Design 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEKS6202 Knowledge Management 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SELD6202 Lean Product Development 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEPM6102 Project Management of Complex 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM PORSGRUNN Revit Architecture 6 Enkeltemne Nett
TNM EVU-TNM KONGSBERG SERE6302 Robust Engineering 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SSTS6202 Safety for Process and Infrastructure 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SSSA6202 Subsea Production Systems Architecture 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEAD6102 Systems Architecture and Design 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG System Design applied to Electric and Hybrid Vehicles 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEMA6202 System Modelling and Analysis 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG System Supportability and Logistics 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SESI6202 Systems Integration 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG SEST6202 Systems Thinking 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG Nytt New Energy Systems 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert
TNM EVU-TNM KONGSBERG Nytt Creative Systems Design 7,5 Enkeltemne Samlingsbasert



STUDENTMOBILITET –  

REKRUTTTERING OG UTVIKLING INNKOMMENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 2016-2018 

Tall fra Database om høyere utdanning. Tall for 2014-2016 viser sammenlagte tall for HiT + HBV.  

Tall for 2018 er ikke ferdigrapportert til DBH og baserer seg på DBH-rapportering V2018 + FS-registrerte studenter H2018 

 

Fakultetsnavn og institutter 2014 2015 2016 2017 2018 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 15 10 15 20 20 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 115 130 145 185 167 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 75 90 75 75 65 

Handelshøyskolen 125 100 145 150 165 

Sum 330 330 385 420 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKULTET FOR TEKNOLOGI, NATURVITENSKAP og MARITIME FAG – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter -  Programmene bygger i stor grad opp om 
fakultetets internasjonale strategi. Det er forskningssamarbeid innen aktuelle fagområder og gjensidig studentmobilitet. Programmene sørger for internasjonalt læringsmiljø med både 
norske og internasjonale studenter i samme emner. Deltagelse i Diku- og Erasmus+ prosjekter muliggjøres også gjennom engelskspråklige masterprogrammer. Disse master-
programmene  er en base for rekruttering til PhD programmene. Fakultetet ønsker internasjonale studenter. Enkelte programmer har allerede en internasjonal studentandel på ca. 40% 

Overordet tittel for 
utvekslingsprogrammet 

Alpine 
Ecology and 
Environmenta
l Mgt 

MSc 
Environment
al Science - 
exchange 

Engineering 
courses 

MSc Micro/ 
Nano 
Systems 
Technology 

Maritime 
Management 

Clean Energy and 
Process 
Technology 

Mechanical 
Engineering 
Design 

Energy and 
Environmental 
Technology 

Institutt INHM INHM IMS IMS IMA IPEM IPEM IPEM 

Undervisningssted Bø Bø Vestfold Vestfold Vestfold Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Bachelor Master Bachelor Master Master Bachelor Bachelor Master  
Undervisningssemester 
(H/V/Hele året) Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst Høst Høst Høst + Vår 

Antall studiepoeng totalt 60 60 180 60 30 20 30 90 

Tilhørighet til et av instituttets 
gradsgivende programmer 

Bachelor in Alpine 
Ecology and 
Environmental 
Management 

MSc in 
Environmental 
Science 

BA 
Produktdesign/Data/El
ektro 
automasjon/Mikro 
Nano Teknologi 

MSc Micro og 
Nano Systems 
Technology 

Master of 
Maritime 
Management 

BA-programmene 
innen ingeniørfag 

BA-
programmene 
innen 
ingeniørfag 

MSc Energy and 
Environmental 
Technology 

Primære bilaterale 
samarbeidspartnere som vil 
rekruttere studenter til dette 
programmet 

Prescott College, CSUMB, Channel 
Island, Pacific Lutheran University, 
University of Sunshine Coast, 
Autonomous University of Madrid, 
University of Natural Resources and 
Life Sciences, University of Cumbria, 
Université Paul Sabatier + MA: 
Savitribai Phule Pune University, 
Universidad del Valle de Guatemala, 
Vilnius University, Universidad de 
Complutense Madrid 

Lublin UTech, 
Universidad Pontificia 
Comillas, Universitat 
Politecnica de 
Catalunya, Universidad 
de Politecnica de 
Valencia Universidad 
de Valladolid, 
Universidad de 
Cantabria,, University 
of Essex, Regensburg 
University of Applied 
Science, mfl 

 

Liverpool John 
Moores 
University, 
Chalmers 
Universitet 

China Three Gorges University Aalborg Universitet Universitat 
Politecnica de Catalunya – UPS (Barcelona Tech) Reykjavik 
University South Dakota School of Mines & Technolog, Rapid City 
University of California, Berkeley National Technical University of 
Ukraine – KPI 

 



 

FAKULTET FOR TEKNOLOGI, NATURVITENSKAP OG MARITIME FAG – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 

Overordet tittel for 
utvekslingsprogrammet 

Process 
Technology 

Electrical 
Power 
Engineering 

Computer Science 
and Industrial 
Automation 

Industrial IT 
and 
Automation Electrical Power Engineering 

Institutt IPEM EIK EIK EIK EIK 

Undervisningssted Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Master Bachelor Bachelor Master Master 

Undervisningssemester 
(H/V/Hele året) 

Høst + Vår Høst Høst Høst + Vår Høst + Vår 

Antall studiepoeng totalt 90 40 40 90 90 

Tilhørighet til et av instituttets 
gradsgivende programmer 

MSc Energy and 
Environmental 
Technology 

Bachelor i 
Elektroingeniør 

Bachelor - 
dataingeniør 

MSc 
Industrial IT 
and 
automation 

MSc Electrical power eng. 

Primære bilaterale 
samarbeidspartnere som vil 
rekruttere studenter til dette 
programmet 

China Three Gorges University, Aalborg Universitet, Universitat Politecnica de Catalunya – UPS (Barcelona Tech),  Reykjavik University, South 
Dakota School of Mines & Technology Rapid City, University of California Berkeley, National Technical University of Ukraine – KPI 

 

 

 

 

 

 



FAKULTET FOR TEKNOLOGI, NATURVITENSKAP OG MARITIME FAG – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 

Overordet tittel for 
utvekslingsprogrammet 

 
 
MSc in Systems Engineering 
with Embedded systems 

Mechanical Engineering Computer Engineering 

Electrical 
Engineering 

Institutt IRI IRI IRI IRI 

Undervisningssted Kongsberg Kongsberg Kongsberg Kongsberg 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Master Bachelor Bachelor Bachelor 

Undervisningssemester (H/V/Hele året) Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår 

Antall studiepoeng totalt 60 60 110 90 

Tilhørighet til et av instituttets 
gradsgivende programmer 

MSc Systems Engineering with 
Embedded systems 

BA maskining BA dataing BA elektroing 

Endel emner er også felles for bachelorprogrammene i ingeniørfag 

Primære bilaterale samarbeidspartnere 
som vil rekruttere studenter til dette 
programmet 

Universidade do Porto, ICAI – 
Comillas, FH Kiel, TU Hamburg Under utvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDELSHØYSKOLEN - – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter Handelshøyskolen har en målsetting om engelskspråklige emnesamlinger i alle sine 
studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Dette skal bidra til å gi internasjonal erfaring til de som ikke reiser ut, og bidra til økt kvalitet i læringsmiljø og studieprogrammer, samt gi 
en mulighet for fakultetets norske studenter til å reise ut på utvekslingsopphold basert på gjensidighet i avtalene. Fakultetet har mange studenter og økende gjensidighet i 
samarbeidsavtalene, da fakultetets egne studenter i økende grad velger utvekslingsopphold bla gjennom Erasmus+ 

Overordet tittel for 
gjeldende 
utvekslingsprogram 

Business and 
Management 

International 
Trade and 
Human Rights 

Viking history and 
old norse literature 

International 
Business 

Advances in 
Information 
Systems 

Business 
Administration 

International 
tourism and 
sustainable 
development 

Institutt HH HH HH HH HH HH  HH  

Undervisningssted IØSS IØSS IØHS IØHS IØHS IØI IØI 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Kongsberg Drammen Vestfold Vestfold Vestfold Bø Bø 

Undervisningssemester HØST + VÅR VÅR HØST HØST + VÅR HØST + VÅR HØST + VÅR HØST + VÅR 

Tilhørighet til et av instituttets 
gradsgivende programmer eller 
tilbys som et frittstående 
program for internasjonale 
studenter? 

BA Økonomi og 
Ledelse (2. og 
3.års-emner) 

BA Statsvitenskap 
(1. og 2.års-
emner) og BA i 
Økonomi og 
Ledelse (2. års-
emner) 

BA Historie og  
Lektorutdanning i 
historie, Valgemne BA 
Sosiologi 

BA Økonomi og 
Ledelse  

BA Informasjons-
systemer 

BA: Øk/ledelse, Internasjonal 
Markedsføring og reiseliv / Innovasjon og 
entreprenørskap/ Alpine Ecology and 
Environmental Mgt 

Hvilke primære bilaterale 
samarbeidspartnere har 
fakultetet som vil rekruttere 
studenter til dette 
programmet? 

Universite Aix-Marseille ), AVANS (Nl), 
HELMO (BE), Universität Augsburg,  
INSEEC (Fr), EDC Paris,  Universita di 
Pisa,, EUFH (De), Masaryk University, 
CSUMB (U.S.), Toulouse BS,  Universita 
Carlo Cattaneo,, Universidad Rey Juan 
Carlos,, Rotterdam UAS,, Artevelde 
UC,, Universita di Insubria, Soochow U  

UWinchester (UK), PLU 
(U.S.), UValencia (Sp), 
m.fl. MSNU, Luther 
College, Decorah, I 
tillegg sendes 
invitasjoner til en rekke 
institusjoner vi har 
avtaler med i nettverk 

Universite Aix-Marseille (Fr), 
AVANS (Nl), HELMO (BE), 
Universität Augsburg (DE), INSEEC 
(Fr), EDC Paris (Fr), Babes-Bolyai 
(Ro), Crakow Economic University 
(Pl) m.fl 

Hvert år/semester kommer studenter fra 
forskjellige USNs samarbeidspartnere. I 
dette programmet er det viktig å fremheve  
samarbeid med flere universiteter i 
Kirgisistan, Georgia og Russland. 

 



 

HANDELSHØYSKOLEN - – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 

Overordet tittel for 
gjeldende 
utvekslingsprogram 

International 
Marketing 

Information 
Technology  

Business Law 
and 
Economics 

Business 
(MSc) 

PhD in 
Marketing 
Management 

International 
Summer School 
Ringerike 

International 
Summer School 
Mostar 

Institutt IØMJ IØMJ IØMJ IØMJ IØSS IØMJ IØSS 

Undervisningssted Ringerike Ringerike Ringerike Ringerike Drammen Ringerike Mostar 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Bachelor Bachelor Bachelor Master Ph.d. Bachelor Bachelor 

Undervisningssemester Helår/ HØST + VÅR HØST HØST HØST Helår/ HØST+VÅR Sommerskole  Sommerskole 

Tilhørighet til instituttets 
gradsgivende programmer 

BA øk/ledelse 
BA 
Informasjonssystemer 

BA 
Forretningsjus 

MSc i 
økonomi/ledelse 

Phd Marketing 
Management 

Frittstående/BA 
øk+ledelse 

Frittstående/BA 
øk/ledelse + statvit 

Hvilke primære bilaterale 
samarbeidspartnere har fakultetet 
som vil rekruttere studenter til dette 
programmet? 

Avtaler for IT er under utvikling. Ellers: Universite 
Aix-Marseille (Fr), AVANS (Nl), HELMO (BE), 
Universität Augsburg (DE), Kempten UAS, INSEEC 
(Fr), EDC Paris, Universita di Pisa, EUFH (De), Masaryk 
University (Cz), CSUMB (U.S.), Toulouse BS (Fr), 
Universita Carlo Cattaneo, Universidad Rey Juan 
Carlos (Sp), Rotterdam UAS (NL), Artevelde UC (Be), 
Universita di Insubria,, Shiga University, Tokyo 
Metropolitan (J), TTU (US). 

Copenhagen 
Business School 
(DK), 
Universitetet i 
Århus (DK) 

 

Programmet 
undervises 
tildels på norsk. 

Avtaler for 
Master er under 
utvikling 

EDC Paris (Fr), 
Universita di Pisa 
(It), Universita 
Carlo Cattaneo 
(It), Universite 
Aix-Marseille, 
Ludwigshafen 
UAS (De) 

Texas Tech 
University (U.S.) , 
University of 
Wisconsin. 

Avtaler for phd må 
utvikles videre 

Texas Tech University 
(U.S.) mfl amerikanske 
partnere. åpent for alle 
partnerinst. 

Dzemal Bijedic 
University of 
Mostar, Sveuciliste 
u Mostaru (Uni of 
Mostar), åpent for 
alle partnerinst. 

 

 

 



FAKULTET FOR HUMANIORA, IDRETT OG UTDANNINGSVITENSKAP  – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter HIU har mange ulike partnere forankret i ulike 
institutter. Mange av studietilbudene er unike i verdenssammenheng, med attraktive programmer er et attraktivt og spennende tilbud. De legger til rette for et internasjonalt læringsmiljø og økt 
engelskspråklig undervisning på campus. Få av HIUs egne studenter søker seg ut, derfor er de engelskspråklige emnesamlingene en viktig del av å kunne tilby et internasjonalt læringsmiljø. En del av 
undervisningen er felles for internasjonale og norske BA-studenter, og denne undervisningen foregår på engelsk De frittstående tilbudene er tradisjonsrike studietilbud for partnerinstitusjonene - HIU har 
tatt imot mange studenter de siste årene på disse. Spesielt tilrettelagt for internasjonale studenter men også et ledd i "internasjonalisering hjemme"-strategi 

Overordet tittel for 
gjeldende 
utvekslingsprogram 

History and Social 
Geography 

Intercultural 
Understanding 
and Religion 

Natural 
Science, Life 
Science and 
Technology 

Master in 
Human 
Rights and 
Multicultura
lism 

Exercise and 
Health 
Management 

Norwegian Cultural 
Journey 

Outdoor 
Education 

Institutt IKRS IKRS IKRS IKRS IFIK ISL IFIK 

Undervisningssted Drammen Drammen Drammen Drammen Vestfold Vestfold Vestfold 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Drammen Drammen Drammen Drammen Vestfold Vestfold Vestfold 

Undervisningssemester Høst Høst Høst Vår Høst Høst Vår 

Antall studiepoeng 30 30 30 30 30 30 30 

Tilhørighet til instituttets 
gradsgivende programmer? 

ITEPS ITEPS ITEPS MHRMC 

Del av valgfag for 
Bachelor i drett, 
ernæring og helse 
(BIEH) 

Frittstående progr men 
tilbys også norske 
studenter 

Frittstående progr 
men tilbys også 
norske studenter 

Primære bilaterale 
samarbeidspartnere som rekrutterer 
studenter til dette programmet? 

Stenden University of Applied Sciences  

University of 
Peradeniya, Sri 
Lanka, 
Hildesheim 
Universität 

PLU, CSUMB, 
HOWEST, Thessaly, 
Lithuanian Sports U, 
Liverpool John 
Moore, University of 
Valencia, Universidad 
Catolica Valencia, 
University of 
Roehampton, UCC, 
Malmø, Charles 
University, Leuven-

University of Valencia, 
Cantabria, Valladollid, 
Extremadura, Vorarlberg, 
ITESO, Augsburg, 
Schwabisch Gmund, Tirol,  
Rey Juan Carlos, Soochow, 
Shiga 

University of 
Valencia, Cantabria, 
Valladollid, 
Extremadura, 
Vorarlberg, ITESO, 
Augsburg, Schwab 
Gmund, Tirol, Rey 
Juan Carlos, 
Soochow, Freiburg, 
AU Barcelona, DIT, 
Beograd, Absalon, 



Limburg, Augsburg, 
Primorska 

Silesia, Liverpool 
John Moores, URI 

 

FAKULTET FOR HUMANIORA, IDRETT OG UTDANNINGSVITENSKAP – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 

Overordet tittel for gjeldende 
utvekslingsprogram 

Blues Wood and Metal, Arts, 
Crafts and Design 

Textiles  Clay, Art and Design  Physical Education, Sport and 
Outdoor Learning 

Institutt IEF IEF IEF IEF IFIK 

Undervisningssted Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) Bachelor Bachelor Bachelor Bachelor Bachelor 

Undervisningssemester Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår 

Antall studiepoeng 60 60 60 60 60 

Tilhørighet til gradsgivende programmer? 
Bachelor in traditional 
music 

Faglærer i design, kunst og 
håndverk 

Faglærer i design, 
kunst og håndverk 

Faglærer i design, kunst og 
håndverk 

Frittstående program 

Hvilke primære bilaterale samarbeidspartnere har 
fakultetet som vil rekruttere studenter til dette 
programmet? 

Under utvikling 

CESINE, Iceland University of Arts, Estonian Academy of Arts, Huron University 
College, University of Belgrade, Szczecin Academy of Arts, Thomas Bata 
University in Zlin, Tokyo Metropolitan University, Universidad Autonoma 
Barcelona, Universität Hildesheim, University College Copenhagen, 
Arteveldehogeschool,Gent, Constantine the Philosopher University, Åbo 
Akademi, Moholy-Nagy University of Art and Design, Linköping University, 
Iceland University of Education, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, 
Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Tallinn University, Ilinniarfissuaq, 
Greenland, Helsinki University, University of Lapland, University of Hradec 
Kralove, Salzburg University of Education-Stefan Zweig,mfl. 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universitè de Strasbourg, 
FUniversidad Murcia, SGeorg August 
University Göttingen, University of 
Caen,  Université de Lorraine, 
Universitè Paul Sabatier Toulouse III, 
Università degli Studi di Urbino, 
Univerzita Palackeho v Olomouci, 
Gloucestershire University, 
Universidad del Pais Vasco, University 
of Bologna, University College Leuven-
Limburg, Joanneum University of 
Applied Sciences,  

 



 

FAKULTET FOR HUMANIORA, IDRETT OG UTDANNINGSVITENSKAP – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 
 
Overordet tittel for gjeldende 
utvekslingsprogram 

Norwegian Folk Music 1 Norwegian Folk Art 1 Scandinavian Studies 
 
English 

Institutt ITF ITF ISL ISL 
Undervisningssted Rauland Rauland Bø Bø 
Nivå (Bachelor, Master, Phd) Bachelor Bachelor Bachelor Bachelor 
Undervisningssemester Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår Høst + Vår 
Antall studiepoeng 30 + 30 30 + 30 30 + 30 30 + 30 

Tilhørighet til gradsgivende programmer BA-studiet «Folkemusikk» BA-studiet «Folkekunst: tre – 
metall – tekstil» 

Frittstående. Kan inngå i bachelorgrad. 
Programmet kan søkes som 
årsstudium, høstsemester eller 
vårsemester.  

 
 
Bachelor i Engelsk 

Primære bilaterale samarbeidspartnere 
som vil rekruttere studenter til dette 
programmet? 

University of Limerick 
Newcastle University 
University of Tartu Viljandi Culture 
Academy 
Centre Études Supérieures 
musique et danse 
Constantine Philosopher University 
Nitra, The Liszt Ferenc Academy of 
Music 
University of the Arts Helsinki 

University of Tartu Viljandi Culture 
Academy, Moholy-Nagy University 
of Arts and Design, Academy of 
Fine Arts and Design Bratislava, 
University of Hradec Kralove  

Pacific Lutheran University, University 
of Wisconsin, Luther College, St. Olaf 
College: Universitetet I Gdansk, 
Univeritetet I Beograd, Babeș-
Bolyai University, Masaryk Universitet 
(Tsjekkia).  

 
 
University of Zilina, 
Eötvös Lorand University 

 

 

 

 

 

 



FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITENSKAP – utvekslingsprogrammer for internasjonale studenter 
Fakultetet har som målsetting i større grad å satse på gjensidig utveksling av studenter, og gode universitetssamarbeid for utdanningsprogrammene. Per i dag består mye av det internasjonale 
tilbudet av å sende studenter på praksisopphold i utviklingsland. Det jobbes med avtaler, men mye av utfordringene med å motta studenter ligger i mangelen på praksisplasser, noe som er helt 
nødvendig for å kunne ta imot studenter. Bachelorprogrammet i sykepleie er i utviklingsfasen med et engelskspråklig semester.  
 
Cross-cultural Nursing og Global Health er utviklet i samarbeid med partnere i Nord-Amerika, med prosjektmidler fra Dikus Nord-Amerika-program, som fagmiljøene har tette koblinger til. Her 
bidrar samarbeidene konkret til kvalitetsheving både ute og hjemme. 
 
Overordet tittel for gjeldende 
«utvekslingsprogram» / 
emnesamling 

Cross-cultural nursing Global Health Global Health2 Clinical Placement Nursing 
(tilbys kun om det er plasser) 

Institutt IHSV ISH IHSV IHSV, ISH 

Undervisningssted Porsgrunn Vestfold Vestfold 
Drammen, Vestfold, Porsgrunn 
 

Nivå (Bachelor, Master, Phd) 
 Bachelor Bachelor Master  Bachelor 
Undervisningssemester (H/V/Hele året) 
 Vår Høst Vår  Høst + Vår 
Antall studiepoeng totalt 
 5 15 15 Praksis  

Tilhørighet til gradsgivende program? Frittstående Frittstående Frittstående 
BA sykepleie, BA radiografi, BA 
sosialfag 

Primære bilaterale samarbeidspartnere 
som vil rekruttere studenter til dette 
programmet? Molloy College 

Mc Master University, Maastricht 
University, ulike Erasmus+ 
partnere i Europa 

Mc Master University, Maastricht 
University 

Primært Erasmus-partnere innen 
Europa 
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Innmelding av engelskspråklig studieportefølje for internasjonale 
utvekslingsstudenter 2019/20 

USN tilbyr en rekke engelskspråklige studier for internasjonale utvekslingsstudenter. Disse 
«utvekslingsprogrammene» er gjerne en samling av enkeltemner og/eller praksistilbud på tilsvarende 30 stp eller mer 
per semester, som undervises på engelsk som en del av et ellers gradsgivende program. De kan også være utformet 
som frittstående engelskspråklige programmer av kortere varighet (1-2 semestre), spesielt etablert for å rekruttere 
internasjonale utvekslingsstudenter. 
 

 Dato: 06.08.2018 
Dok.nummer: 18/06034-2 
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Til: Hans Anton Stubberud/Handelshøyskolen, Heidi Kapstad/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Pia 
Cecilie Bing-Jonsson/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Hege Hansson/Fakultet for humaniora, 
idretts- og utdanningsvitenskap, Anne Gwendoline Fængsrud/Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap, Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 
Randi Toreskås Holta/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Morten Christian 
Melaaen/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Peer Sverre Andersen/Institutt 
for matematikk og naturfag, Astrid Granly/Institutt for språk og litteratur, Annette 
Bischoff/Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Geir Sigvard Salvesen/Institutt for estetiske 
fag, Stian Roland/Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Trond Waage/Institutt for 
pedagogikk, Lise Gladhus/Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Bente Monica Aakre/Institutt 
for optometri, radiografi og lysdesign, Ramona Lorentsen/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, 
Live Semb Vestgarden/Institutt for natur, helse og miljø, Svein Thore Hagen/Institutt for elektro, IT 
og kybernetikk, Klaus-Joachim Jens/Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, Einar 
Halvorsen/Institutt for mikrosystemer, Anne Kari Botnmark/Institutt for maritime operasjoner, 
Olaf Hallan Graven/Institutt for realfag og industrisystemer, Helge Gjermund Kaasin/Institutt for 
økonomi og IT, Birger Opstad/Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Jan 
Velvin/Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Anne Bang Lyngdal/Institutt for 
økonomi, markedsføring og jus, Annett Arntzen/Institutt for økonomi, historie og 
samfunnsvitenskap 

Kopi til:  
         

Fra: Heidi Tovsrud Knutsen/ Seksjon for internasjonalisering 
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Det har lenge vært en utfordring at utvekslingstilbudene ikke har kommet inn under rutiner og årshjul for kvalitets- og 
studieplanarbeid, eller strategisk planlegging for fakultet og administrasjon. Det fremkommer heller ikke klart 
hvorvidt phd-kurs vil kunne tilbys til phd-studenter som er interessert i et utvekslingsopphold ved USN. På bakgrunn 
av dette skal alle engelskspråklige utvekslingstilbud nå inngå i studieporteføljen og for 2019/20 meldes inn i eget 
skjema (se under). Skjemaet vil danne grunnlag for et vedlegg til studieporteføljesaken til USNs styre i november 
2018.  
 
Vedleggssaken skal sikre at: 
 De som er emne- og studieprogramsansvarlige for tilbudene har en grei planleggingshorisont for å kunne vurdere 

gode arbeids- og læringsformer for denne typen studier, samt lage god informasjon til søkere og nye studenter. 
 

 Markedsføring av programmene og kobling mot internasjonale partnere skjer i god tid før oppstart. Hindre sene 
avklaringer fra programansvarlige og dermed avkortet rekrutteringsperiode. 
 

 Det synliggjøres hvordan våre internasjonale utvekslingstilbud bygger opp under det øvrige internasjonale 
arbeidet ved fakultetene/instituttene. Samarbeidspartnere bør løfte USNs egen portefølje med tilsvarende eller 
komplementerende studier for våre studenter. 
 

De engelskspråklige studietilbudene som er tilgjengelige for utvekslingsstudenter studieåret 2018/19 er publisert på 
USNs nettsider under https://www.usn.no/english/academics/find-
courses/#filter[educationalLevel]=ExchangeCourse  
 
Dette notatet sendes dekaner, visedekaner utdanning og instituttledere ved fakultetene. Det forutsettes at 
programkoordinatorer involveres i dette arbeidet. Studieveiledere og phd-koordinatorer ved fakultetene som 
allerede har et administrativt ansvar for eksisterende programmer vil motta kopi av dette notatet med en orientering. 
Vi ber om at fakultetene selv koordinerer innmelding av sine tilbud, men ta gjerne kontakt med undertegnede 
dersom det er ønskelig at Seksjon for Internasjonalisering bistår i dette arbeidet. 
 
Frist for utfylling og returnering: 15.september 2018 
 
Spørsmål og kommentarer kan rettes til Heidi Tovsrud Knutsen, Seksjonssjef, Seksjon for Internasjonalisering, 
heiditk@usn.no  
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Skjema for innmelding av engelskspråklige utvekslingstilbud H19/V20 
Overordet tittel for gjeldende 
«utvekslingsprogram» / emnesamling 

 

Studieprogramkode i FS (dersom dette allerede er 
registrert ) 

 

Fakultet   
Institutt  
Undervisningssted  
Nivå (Bachelor, Master, Phd)  
Undervisningssemester (H/V/Hele året)  
Faglig ansvarlig /kontaktperson  
Administrativ ansvarlig /kontaktperson  
Antall studiepoeng totalt  
Emner (det er ønskelig at det listes med 
emnekoder og antall stp per emne) 

 

Kvalifikasjoner for opptak  
Har programmet et maksimum antall plasser for 
opptak? 

 

Har programmet krav til et minimum antall 
studenter for at det skal startes opp? 

 

Har programmet/emnene tilhørighet under et av 
instituttets gradsgivende programmer eller tilbys 
det som et frittstående program for 
internasjonale studenter? 

 

Har programmet eventuelle avgifter knyttet til 
gjennomføring/ekskursjoner/studieturer? 

 

Hvilke primære bilaterale samarbeidspartnere har 
fakultetet som forventes å rekruttere studenter 
til dette programmet? 

 

I hvilken grad bygger tilbudet opp under 
instituttets/fakultetets 
internasjonaliseringsstrategi? 

 

 
 



Engelskspråklige studietilbud for internasjonale utvekslingsstudenter 

USNs portefølje av tilbud for utvekslingsstudenter er stort og variert og gir et tilbud til studenter fra 
mange ulike fagdisipliner. Porteføljen består primært av emnesamlinger eller 30-stp.-programmer, 
som har tilhørighet til fakultetenes gradsgivende programmer på Bachelor- eller Masternivå. Ved HIU 
tilbys i tillegg enkelte frittstående programmer innen idrett/kroppsøving og norsk språk/kultur, og 
ved HSV har tilbudet så langt bestått av engelskspråklige tilbud innen global helse og cross-cultural 
nursing, som ellers ikke utgjør en del av fakultetets gradsgivende programmer. Disse tilbudene er 
utviklet i prosjektsamarbeid med nordamerikanske partnere gjennom midler fra Diku, og sikrer at 
fakultetet har et internasjonalt tilbud som kan bidra til et internasjonalt studentmiljø og en viss grad 
av gjensidig utveksling. Det er ellers en målsetting å få til gjensidige ordninger for praksismobilitet i 
helse- og sosialfag, men mangelen på praksisplasser gjør dette svært krevende å få til, noe som 
gjelder både ute og her hjemme. 

Engelskspråklige emnesamlinger/utvekslingsprogrammer har en viktig funksjon i å bidra til å sikre 
muligheter for gjensidig utveksling av studenter. De bidrar også til et internasjonalt studentmiljø i 
studentkullene og økt internasjonal orientering. Det skal imidlertid bemerkes at dette skjer primært 
der hvor engelskspråklig undervisning er inkludert i et ellers gradsgivende program. De frittstående 
programmene bidrar i lys av dette kun i begrenset grad til inkludering og «internasjonalisering 
hjemme», men er allikevel viktige for å få til gjensidig utveksling på fakultetsnivå. 

Tall fra DBH viser at USN sammenliknet med andre høyere utdanningsinstitusjoner har god 
rekruttering av utvekslingsstudenter. Rekrutteringen skjer per i dag utelukkende gjennom bilaterale 
avtaler og er jevnt over god i høstsemesteret. Det rekrutteres imidlertid færre på våren. Dette er et 
resultat av at svært mange studieprogrammer hos våre partnere har tilrettelagt for mobilitet i 
høstsemesteret. Skjevheten mellom høst og vår skaper en utfordring mht boligproblematikken. 
Rekruttering avhenger av at USN kan gi boliggaranti, og en avtale om forhåndsreservering, garanti og 
dekning av tomgang beløper seg i 2018 til rundt 900 000. Tomme boliger i vårsemesteret er en stadig 
tilbakevendende utfordring som kan bli kostbar i årene som kommer med mindre man finner andre 
løsninger. 

Spe og spredt internasjonal rekruttering i vårsemesteret er delvis også et resultat av at flere av 
studietilbudene er nokså like og overlapper hverandre faglig. Engelske emner som har få 
internasjonale studenter i vårsemesteret skaper fort misnøye både hos forelesere og norske 
medstudenter, som i slike tilfeller gjerne opplever undervisning på engelsk som lite meningsfylt. For å 
kunne gi våre egne studenter internasjonal erfaring under studiene, er det allikevel viktig å kunne ha 
en bredde av tilbud som dekker mange studieprogrammer. Det bør imidlertid fokuseres på tiltak for 
å få rekrutteringen opp. 

USN har etter fusjonene om lag 420 bilaterale avtaler. Det har i 2017/18 vært nedlagt et betydelig 
arbeid for å kartlegge aktivitet, mobilitet og potensiale for videreutvikling – eventuelt avvikling – av 
disse avtalene. Faglig forankring kan sies å være varierende, og det er et fåtall av studentene som 
kommer fra (eller reiser til) bilaterale partnere som USN har solid forankret faglig samarbeid med, på 
forsknings- eller utdanningssiden. En viss pragmatisme må derfor legges til grunn dersom 
studentmobiliteten skal opp. Samtidig viser arbeidet at USN har et stort uutnyttet potensial for bedre 
samordning og bredere faglig forankring av avtalene, på tvers av fakulteter og institutter. Faglig 
forankrede, gode avtaler, som kan bidra til gjensidig mobilitet og understøtte kvaliteten i 
studieprogrammene, må være målet. 

For de kommende 3 årene vil USN derfor: 



- Fullføre kartleggingen av avtaleporteføljen og sørge for bred, god forankring av avtaler på 
tvers av fakultets- og instituttgrensene. 

- Løpende vurdere om porteføljen av tilbud bør endres/videreutvikles, i tråd med 
studieporteføljen forøvrig. Opprettelse av nye tilbud i seg selv bidrar ikke automatisk til 
rekruttering av internasjonale studenter. Opprettelse av nye tilbud bør gjøres i samråd med 
fakultetsledelse og i tråd med strategien forøvrig.  

- Jobbe med tiltak som kan bidra til økt rekruttering i vårsemesteret. 



 

 

Utfordringer og tiltak med 
tilbudsporteføljen 

- fakultetets egenanalyse - 
15.10.18 

 

OPPSUMMERING  

INNHOLD BESKRIVELSE 

Bakgrunn og utfordringer Økte universitets- og kvalitetskrav, bl a førstestillings-
kompetanse, publisering, internasjonal samhandling 

Strammere økonomi for fakultetet, jf LTB 2018-21 

Tilbakemelding fra universitetsakkrediteringen og 
SAMEVAL om spissing av profil knyttet til profesjon, dvs 
utforming av handelshøyskoleprofil 

Ambisjoner om internasjonal akkreditering 

For stort antall studieprogram og studenter ift antall 
finansierte studieplasser 

Krav om økt ekstern finansiert FoU og EVU innebærer behov 
for å frigjøre kapasitet og ressurser 

Aktivitet på fem campus og parallelle program er 
problematisk mht økonomi, faglige synergier og samhandling 

Allerede gjennomførte og nødvendige 
porteføljeendringer framover 

0-opptak eller nedlegging av ett masterprogram, fem 
bachelorprogram og fire årsstudier (noen tilbudt på flere 
studiesteder) fram til høsten 2018 

Lagt ned ca 70 emner (à 7,5 sp) og samordnet like tilbud 

Behov for ytterligere endringer i porteføljen for å styrke 
økonomi og faglige synergier. Dette vil påvirke enkelte 
studiesteder og må derfor vurderes på tvers av fakulteter 

Vurdere færre parallelle/like tilbud (økonomi & ledelse, IT og 
historie), ses i sammenheng med USNs samlede portefølje 

Forholdet mellom bachelor- og masterprogram dreies mer i 
retning av mastertilbud 

Større ”samling” av ph.d.-aktivitet i Drammen 

Foreslåtte endringer i porteføljen fra høsten 
2018/19 til 2019/20 

Master i MIS startes på Ringerike 

Master i samfunnsanalyse ”restartes” i Vestfold  

Historie tilbys kun i Vestfold, dvs 0-opptak i Bø 

Det tas opp stipendiater i Drammen og emneproteføljen for 
ph.d.-programmet tilbys der 

Økt EVU-aktivitet 

Nye mastertilbud planlegges i 2020 iht USN strategi om 
forholdet mellom bachelor- og masterstudenter (RR, ITM, 
spesialisering innovasjon og entreprenørskap). 
Utviklingsarbeid igangsatt 

INNLEDNING  
USN Handelshøyskolen skal være en internasjonalt akkreditert, regionalt forankret og 
entreprenøriell handelshøyskole. USN Handelshøyskolen skal tilby forskningsbasert 
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utdanning av kandidater som bidrar til verdiskaping, velferdstjenester, omstilling og 
bærekaraftig samfunnsutvikling. 
 
Nye og forsterkede kvalitetskrav innebærer økt fokus på at studieprogrammene skal 
kombinere forskningsbasert kunnskap med det praksisnære og inkludere globale utfordringer 
og perspektiver fra den internasjonale kunnskapsfronten. Internasjonalt samarbeid skal være 
et viktig virkemiddel for kvalitet innen utdanning og forskning. Prosessen rundt 
universitetsakkreditering, både knyttet til forskningsbasert utdanning og relativt lavt 
publiseringsomfang, sammen med styrets vedtak om dobling av eksternt finansiert aktivitet, 
både BOA knyttet til FoUI og EVU-virksomhet, innebærer at det er nødvendig med videre 
gjennomgang av fakultetets tilbudsportefølje og organisering. Både akkrediteringen og 
SAMEVAL var tydelige i sine tilbakemeldinger om at profilutvikling må knyttes til 
profesjonsorienteringen og spisses inn mot det som nå er definert USN Handelshøyskolens 
profil. Den innebærer kjerneområde innen tradisjonelle handelshøyskolefag intergrert med 
samfunnsvitenskapelige disipliner og IT - og med tverrfaglige valgmuligheter. Markedsføring, 
innovasjon, organisasjon og ledelse er særlige satsingsområder. Siviløkonomutdanningen og 
bachelor i økonomi og ledelse er basis i utdanningsporteføljen.  
 
USN Handelshøyskolen har 5000 studenter, 145 fast faglig ansatte i fulle stillinger, 14 
professor-II, timelærere og 20 administrativt ansatte og lokalisering på fem campus: Bø, 
Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold. Campusspredning og størrelse er en styrke når 
det gjelder regionalt tilbud og samhandling, men en utfordring ifm faglige synergier, faglig og 
økonomisk bærekraft. Fakultetets økonomiske tildeling til dagens tilbudsstruktur og 
organisering er ikke tilfredsstillende ut fra nye kvalitetskrav. Disse sammen med definerte 
ambisjoner tilsier at fakultetet må ha en betraktelig større fagstab, ca 15 flere første- og 
toppstillinger med dagens portefølje og lønnsgrad på 85-87% og dermed styrket økonomi for 
å opprettholde dagens tilbudsportefølje1. Alternativet er ytterligere reduksjon i 
tilbudsporteføljen (antall studieprogram, profiler, emner og parallelle tilbud) med de 
konsekvenser det kan ha blant annet i forhold til reduserte lokale /regionale tilbud.  
 
Forholdet mellom bachelor- og masterstudier bør også dreies noe til fordel for et større tilbud 
på masternivå, nærmere presist 15% iht USNs handlingsplan. I dag er prosentandelen noe 
under 10 inkl EVU. Utvikling og endring av porteføljen skal videre bygge opp til planlagt 
utvidelse av ph.d.-utdanningen, jf nye krav til master- og ph.d.-utdanninger. 
 
UTFORDRINGER 
Dagens campusorganisering og tilbudsportefølje er etablert og innrettet etter andre kriterier 
enn de som forventes av et universitet framover. De krav vi møter med hensyn til økt 
forskningsfokus, kvalitet i utdanningen og lavere kostnadsnivå vil kunne forbedres med en 
lokalisering på færre steder. Dette medfører at dagens organisering også må vurderes sammen 
med den framtidige porteføljen for hele USN. I vurderingene bør en struktur for USN 
Handelshøyskolen med campus Drammen som et mer sentralt studiested for fellesaktiviteter 
og større faglig tilbud inngå. Drammen representerer et geografisk sentrum med enkle 
kommunikasjonsveier som vil sikre felles møte- og samarbeidsarenaer. Drammen 
representerer også er det største markedet for rekruttering av både studenter og ansatte, samt 
muligheter for kommersiell virksomhet. 
 
Fakultetets hovedutfordringer kan oppsummeres til bl a: 

                                                           
1 De grep som hittil er gjort med porteføljen etter siste fusjon innebærer kostnadsreduksjon tilsvarende ca 40 
emner à 7,5 studiepoeng over noe tid. I tillegg har det vært en effekt med reduksjon av ca 20 emner gjennom 
avvikling av tilbud etter etablering av HBV. 
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 Ikke tilstrekkelig kapasitet og økonomi til dagens tilbudsportefølje og -struktur pga økte krav til 
BOA, EVU, forskning og endrede kvalitetskrav. 

 Det tas opp ganske mange flere studenter enn hva antall fullfinansierte studieplasser skulle tilsi. 
Fakultetet har ca 2100 studieplasser og høsten 2018 er det registrert 4145 studenter (egenfinansierte 
heltidsekvivalenter). I 2017 var tilsvarende tall 4258, en reduksjon på 2,7%. Samlet er studenttallet 
4855 inkl betalingsstudenter mot 5035 i 2017. Mao er andelen egenfinansierte studenter redusert og 
andelen betalingsstudenter (EVU) økt fra 2017 til 2018. Selv om det produseres mange studiepoeng 
representerer hver student en kostnad som i stor grad finansieres uten studieplassfinansiering, men 
kun ved uttelling for studiepoeng (40 % av estimert kostnad). Opptak av færre studenter må 
innebære restrukturering av tilbudsporteføljen og på færre geografiske steder mht økonomisk 
bærekraft og færre program. 

 Bredden i studietilbudet, parallelle utdanninger og aktivitet på fem campus gir utfordringer både for 
økonomi og faglige synergier. Konsentrasjon og faglig tydeliggjøring av profil må derfor spisses. 

 Førstestillings- og toppkompetanse må økes for å nå opp i konkurransen om forskningsmidler og 
framstå interessant for internasjonale samarbeidspartnere. 

MOMENTER FOR PORTEFØLJEUTVIKLING 
SEFØ-modellen legges til grunn for tilbudsporteføljen. Forsterkede kvalitetskrav innebærer at 
alternativer til dagens tilbudsportefølje diskuteres slik at den blir bedre i samsvar med det 
kvalitetsnivå som forventes av et universitet framover og innenfor, til enhver tid, gitte 
økonomiske ramme. Framtidig tilbudsstruktur må sees på tvers av både fakulteter og 
studiesteder.  
 
Følgende momenter skal vektlegges i videreutviklingen av tilbudsporteføljen (både ordinær 
utdanning, EVU og FoUI-virksomhet) og organisering:  

 USN Handelshøyskolen skal være en av landets nasjonalt ledende handelshøyskoler. 
 Et sterkt og godt renommert fagmiljø for en handelshøyskole som «frister» dyktige vitenskapelig 

ansatte fra Norge og utlandet. 
 Anerkjennelse for tett kobling mellom utdanning og praksis (næringsliv, offentlig sektor og 

organisasjoner) gjennom spesielt tilrettelagte studieopplegg for slik kobling. 
 Økt forskningsaktivitet og faglig samarbeid på tvers av studiesteder og studieprogrammer og med 

basis i solide forskergrupper og internasjonalt samarbeid. 
 Instituttene skal defineres ut fra et fagfelt eller tverrfaglig sammensetning av fagfelt som bygger 

opp under profilen. 
 Etablering av prosjektgruppe for internasjonal akkreditering. 

Momentene over innebærer sannsynligvis at faglige tilbud burde konsentreres til færre 
studiesteder2, med utgangspunkt i dagens finansiering. Dette innebærer i så fall 
reduksjon/avvikling av aktivitet på enkelte studiesteder med aktivitetsmessige konsekvenser, 
og griper dermed inn i hele USNs framtidige tilbudsportefølje og virksomhet på tvers av 
campus. Aktivitetsendring må, ut fra dagens finansiering, innrettes slik at studentmengden og 
kostnadene tas ned, men på en måte som sikrer at kostnadene reduseres mer enn inntektene. 

VIDEREUTVIKLING AV USN HANDELSHØYSKOLEN OG ENDRINGER AV 
TILBUDSPORTEFØLJEN 
Endring av tilbudsporteføljen med 0-opptak og avvikling av tilbud for opptak til og med 
studieåret 2018/19 har gitt eller vil gi økonomiske innsparinger slik det framgår i punktene 
under.  

0-opptak og nedleggelser av tilbud: 
 Bachelor i informatikk i Bø. Studenter til våren 2019 

                                                           
2 Hittil har USN Handelshøyskolen hatt opptak av studenter på seks studiesteder. Fom høsten 2018 avvikles 
opptak til årsstudiet i bedriftsøkonomi i Porsgrunn. 
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 Bachelor i turisme og ledelse i Bø. Studenter til våren 2019 (har blitt en del av 
internasjonal markedsføring) 

 Bachelor i regnskap og revisjon i Bø 
 Bachelor i reiselivsledelse på Ringerike 
 Bachelor i dynamisk webdesign på Ringerike 
 Flere tilbud har blitt samordnet – men effekt fases gradvis inn 
 Fakultetets eneste studium i Porsgrunn, årsstudium i bedriftsøkonomi 
 Fire årsstudier er avviklet, noen av dem ble også tilbudt på flere studiesteder  
 Event og Sport Management. Studenter til våren 2019 
 Historietilbudene i Bø (fra 2019) med forslag om tilbud kun i Vestfold. 

Studenter til våren 2021 i Bø 
 SAMAS: 0-opptak i 2018 og nytt tilbud i 2019  
 Etablering av IT-master (MIS) høsten 2019 
 Utvikling og etablering av masterspesialisering i innovasjon og 

entreprenørskap som del av Kapasitetsløft 2020, RR og ITM 
 Det planlegges ytterligere endringer/kutt i valgemner og spesialiseringer 

I tillegg er bachelorutdanningene på fem studiesteder harmonisert og tilsvarende 
for IT på tre steder og historie på to. Det er videre avviklet ca 70 emner à 7,5sp ifm 
harmonisering og avvikling av tilbud. 
 

0-opptak og nedleggelse innebærer at ansatte får andre arbeidsoppgaver knyttet til 
andre deler av porteføljen og BOA-oppgaver. 

 
Det planlegges med endringer / etablering av masterstudier og ph.d.-spesialisering 
innen følgende områder: 

 Master i Management Information Systems (MIS) fra 2019 
 Master i samfunnsanalyse (MAS) fra 2019 (Nytt SAMAS) 
 Utvikling og etablering av master Regnskap og revisjon fra 2020 i Vestfold og 

på Ringerike 
 Utvikling og etablering av master i Innovation and Technology Management 

(ITM) i samarbeid med TNM i Kongsberg, 2020 
 Masterspesialisering i entreprenørskap fra 2021/22 (i samarbeid med prosjektet 

Kapasitetsløft og TNM) 
 
Utvikling av ph.d.-programmet i Marketing Management i bredden slik at det blir ett program 
og to spesialiseringer. 
 
Oversikten under inkluderer tiltak utenom tilbudene som har 0-opptak eller er lagt ned og er 
tiltak som får effekt fom tilbudsporteføljen studieåret 2018/19, en del tiltak får full effekt først tre 
år etter at et bachelorprogram avvikles eller endres: 

 Bø: Innsparing av ca 25 emner målt i 7,5 studiepoengsemner. Effekt av innsparingen skjer gradvis 
fra opptak i 2018 og fram til studiestart 2021. 

 Drammen/Kongsberg: Avvikling av master i Human Rights and Multiculturalism» med reduksjon av 
undervisning i 8 emner målt i 7,5 studiepoengsemner og avvikling av lysdesign med reduksjon av 
undervisning i 20 emner målt i 7,5 studiepoengsemner, effektene er allerede tatt ut. Frigjorte ressurser 
er brukt til bachelor i økonomi & ledelse i Drammen. I Kongsberg er det en «rendyrket» 
bachelorportefølje og en masterspesialisering. Her har det derfor ikke vært mulig å kutte emner hittil. 
Tilsvarende gjelder også for tilbudene i Drammen hvor det er mye samkjøring mellom programmene. 

 Ringerike får en innsparing på 10 emner målt i 7,5 studiepoengsemner. 
 Vestfold får en reduksjon på 16 emner. 
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Tiltakene beskrevet over innebærer utvikling for å ivareta alle momentene i SEFØ-modellen. 
USNs strategi, understøttet av tilbakemeldingen fra universitetsakkrediteringen, innebærer 
tydeligere profilutvikling og at disiplinfagene er støttefag inn mot profesjonene og representere 
en verdifull tverrfaglig kompetanse mot profesjonene. Den samordningen som er foretatt med å 
legge om fra fem ulike bachelortilbud i økonomi og ledelse til ett og fra tre til ett innen 
informasjonssystemer vil i en overgangsperiode innebære at innsparing i emner vil være noe 
mindre enn presentert over. Fram mot studieåret 2019/2020 gjennomføres følgende endringer 
i tillegg til det som er gjennomført: 

 På bachelorstudiet i informasjonssystemer (Bø, Ringerike og Vestfold) implementeres 3 emner fra 
økonomi og ledelse i 5. semester slik at det hentes emner fra andre program på hver campus. 
Innsparing gir effekt ved at 6-9 emner samkjøres med andre program som likevel tilbys på ved 
studiestedene Bø, Ringerike og Vestfold. Tiltaket vil også frigjøre kapasitet til IT-master. 

 På bachelorstudiet i økonomi og ledelse tilbys kun 30 sp økonomi & ledelsesemner på 5. semester. 
Spesialiseringsemner i 6. semester er 15 sp (2*7,5). Generelt skal 5. semesteremner hentes fra andre 
program slik at programmet ikke har unike emner dette semesteret, unntak en 30-pakke i Drammen, 
Kongsberg og i Vestfold (innovasjon og entreprenørskap). Innsparing gir effekt ved at 5-10 emner 
samkjøres med andre program som tilbys på andre program ved studiestedene Bø, Drammen, 
Kongsberg, Ringerike og Vestfold. 

 Bachelor i innovasjon og entreprenørskap får flere øk.adm emner i Bø fom høsten 2019 og det utvikles 
spesialiseringer innen området på bachelorstudiene i økonomi og ledelse og informasjonssystemer. 
Innsparing gir effekt ved at 4 emner samkjøres med andre program som likevel tilbys på andre program 
ved studiested Bø. 

På bakgrunn av innledningen legges følgende til grunn for videre arbeid med tilbudsporteføljen, 
også utover porteføljen pr høst 2019: 

 Identiske program tilbys færre steder. Unntak er IT med fortsatt tre steder ut fra nasjonale behov. 
Bachelor i økonomi og ledelse (BØL) må avklares ifm USNs samlede porteføljearbeid.  

 Nettbaserte studier innenfor bevilgningsfinansiert ramme vurderes avviklet og tilbudene konverteres 
eventuelt til betalingsstudier, dvs EVU som egenbetaling eller BOA. 

 Mulighet til å velge enkeltemner for interesserte som ikke er ordinære studenter ved USN eller andre 
høyere utdanningsinstitusjoner avvikles slik at tilbudet for andre målgrupper blir EVU (betaling). 

 Innretning av tilbudsporteføljen i samsvar med kriteriene for internasjonal akkreditering (EPAS og 
EQUIS). EQUIS er en internasjonal akkreditering som omfatter all virksomhet ved enheten. EPAS 
er akkreditering av et studieprogram innen business/management med et internasjonalt perspektiv. 
En EPAS-akkreditering er ofte første steg for å oppnå en EQUIS-akkreditering. Akkrediteringene 
legger betydelig vekt på:  

 Internasjonalisering og internasjonal orientering i bred forstand 
 Bedrifts- og samfunnsrelasjoner  
 Akademisk «styrke» og profil 
 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 

 Et utvidet og bredere ph.d.-program med «hovedsete» i Drammen slik at dette samlet blir mer 
robust og også i større grad inkluderer fagpersoner fra alle studiesteder. Etablering / flytting av 
enkelte masterprogrammer til Drammen vil også kunne inngå i en videreutvikling.  

 Frigjøre ressurser slik at mulighetene for kvalitetsutvikling, FoUI, BOA og EVU styrkes. 
 Forholdstall som bør vurderes ifm hvert program: 

 Utgangspunktet skal være «produksjon» av 20 kandidater pr program. Det er foreløpig 
ikke presisert noen unntak i handlingsplanen.  

 Handlingsplanen innebærer at det skal være minimum 30 studenter på 1. året (både 
bachelor og master) og må sannsynligvis innebære tilbud til minst 50 søkere ifm opptak.  

 Vedr finansiering; Dersom det skal produseres 20 kandidater bør antall studieplasser på et 
bachelorprogram være minimum 60 (20 per år) og det må være minimum 40 (20 per år) på 
et masterprogram. Unntak kan være dersom det er mye samkjøring av emner. 

 
FORSLAG TIL ENDRINGER I TILBUDSPORTEFØLJEN FRA 2018/19 TIL 2019/20 
Utgangspunktet for opptak til porteføljen høsten 2019 er opptaket i 2018 og med endringer slik 
det er beskrevet over innen eksisterende portefølje. Fra og med studieåret 2019/20 foreslås i 
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tillegg følgende endringer med utgangspunkt i innledningen, beskrevne utfordringer, 
videreutvikling av USN Handelshøyskolen og endringer i tilbudsporteføljen: 

 Master i informasjonssystemer (arbeidstittel MIS) etableres på Ringerike høsten 
2019. Fagpersoner fra alle tre campus innen IT involveres i tilbudet. Etableringen er 
også en form for kompensasjon for studiestedet på grunn av eventuell framtidig 
redusert aktivitet på ph.d.-programmet. 

 Konsekvens for ansatte: Ansatte fra flere campus får noen arbeidsoppgaver på 
Ringerike og/eller nettbaserte oppgaver.  

 Økonomisk innsparingseffekt: Ingen, økte kostnader ved å starte tilbudet. 
Noen nye studieplasser er gitt, USN bør prioritere flere studieplasser til 
studiet. Tilbudet skal være et ordinært heltidstilbud og i tillegg tilbys som 
industrimaster. 

 For bachelor- og årsstudium i historie i Bø foreslås 0-opptak fom høsten 2019 3. 
Tilbudet i historie foreslås derfor tilbudt på ett studiested og da i Vestfold siden 
lektorprogrammet tilbys der. Antall finansierte studieplasser til historietilbudene er 90 
til årsstudium og bachelorutdanningen og 60 til lektorprogrammet i historie. De tre 
siste årene har kandidatproduksjonen samlet for bachelorstudier i historie vært under 
20 kandidater til sammen med hhv 17 og 18 kandidater for 2016 og 2017. I Bø var 
det for de to årene hhv 5 og 10 kandidater. Det er tatt opp studenter både i Bø og i 
Vestfold. Antall primærsøkere til bachelorprogrammet i Bø har økt fra 12 til 19 fra 
2017 til 2018. Årstudium som campusstudium har 10 førsteprioritetssøkere i 2017 og 
21 i 2018. Søkere til nettbasert årsstudium ble redusert fra 147 til 102 fra 2017 til 
2018. Opptak i 2018 ble gjennomført som planlagt. Fakultetets strategi, videre 
profilutvikling, antall finansierte studieplasser samlet til historietilbudene, 
kandidatproduksjon og økonomiske utfordringer framover tilsier dermed at 
historietilbudet foreslås redusert og at opptak da kun vil skje i Vestfold. Økonomisk 
må tilbudene subsidieres med ca 900’. Fagmiljøet er også relativt lite slik at styrking 
vil kreves med dagens tilbud og dermed også øke kostnadene. Inntektene vil øke noe 
med flere studenter, men ikke overskride kostnadsøkningen. 

 Konsekvens for ansatte: Fagressursene brukes internt på USN 
Handelshøyskolen f eks til BOA-aktivitet (FoUI), undervisning i Vestfold 
(bachelor og lektorprogrammet), historie som innholdskomponenter i emner i 
Statsvitenskap i Drammen og nettbasert EVU (betalingsemner). Ansatte 
beholder sitt hovedarbeidssted, oppgaver på andre studiesteder må påregnes.  

 Dialog med HiU videreføres med tanke på mulige oppgaver ved HiU og 
koblinger mellom aktuelle utdanningsprogram der og med USN 
Handelshøyskolens historietilbud. 

 Økonomisk innsparingseffekt: Avvikling av emner knyttet til et fullt 
bachelorprogram isolert sett for fakultetet. 

Frigjorte studieplasser foreslås brukt til å styrke andre program i Bø som har for få 
studieplasser innen økonomi og ledelsesutdanningene til dagens program og aktivitet 
ut fra det som bør være normen for et bachelorprogram (60 studieplasser). Frigjorte 
studieplasser styrkes innen internasjonal markedsføring & reiseliv og innovasjon & 
entreprenørskapstilbudene. 

 Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap evalueres og bygges om. Det er 0-opptak i 
2018. Tilbudet i ny utgave (master i samfunnsanalyse) introduseres med opptak 
høsten 2019. Industrimasterkonseptet vurderes som del av det nye tilbudet 

 Tilbudet innen regnskap / regnskapsførerutdanning vurderes nærmere med tanke på 
tilbud kun ett sted ut fra reduserte behov i bransjen og for å sikre tilstrekkelig 

                                                           
3 Se egen begrunnelse framsendt til styresaken om opptak h-2019 med vurderinger av forslag om 0-opptak. 
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fagressurser til etablering av ny masterspesialisering / nytt masterstudium i regnskap 
og revisjon fra høsten 2020. Ambulerende opptak annet hvert år mellom Ringerike og 
Vestfold er en variant som skal vurderes. Det samme gjelder for masterstudiet som 
vurderes tilrettelagt som industrimaster. Utviklingsarbeid er igangsatt. 

 Tilsvarende er det igangsatt utviklingsarbeid med tanke på etablering av master i 
Information and Technology Management og masterspesialisering i innovasjon og 
entreprenørskap som del av prosjektet Kapasitetsløft. Industrimasterkonseptet 
vurderes også her. 

 På bakgrunn av nye krav om bredde og fagmiljø for ph.d.-program fases programmet 
i Marketing Management inn med aktivitet i Drammen og med utvidelse av ny 
programretning. Nye stipendiater tas opp i Drammen høsten 2019 og emneporteføljen 
gjennomføres der fra og med nytt kull 2019. Stipendiater kan imidlertid ha tilhørighet 
på andre campus. Nye krav til denne type program innebærer at det er behov for å 
«spille på» fagressurser fra alle institutter. Det er derfor hensiktsmessig at deler av 
aktiviteten til programmet foregår i Drammen mht å ha ett felles møte- og 
samlingspunkt og for å tilrettelegge for en utvidelse av programmet. Endringen ses i 
sammenheng med USNs samlede tilbudsportefølje på hver campus og ved hvert 
fakultet og med særlig fokus på porteføljen og samlet aktivitet på Ringerike. 

 Konsekvens for ansatte: Ansatte fra flere campus som er knyttet til 
programmet får arbeidsoppgaver i Drammen, men beholder sitt 
hovedarbeidssted og Drammen blir en felles møte- og samarbeidsarena. Nye 
stipendiatstillinger til programmet lyses ut i Drammen fra h-2019. 

 Økonomisk innsparingseffekt: Ingen 

 Betalingsfinansierte studietilbud (EVU) og BOA-tilbud er under endring med tanke 
på bedre samordning av tilbud på tvers av campus og institutter. Samtidig gjøres en 
gjennomgang av elle emner opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Spesielt må 
andelen av fast ansatte fagpersoner styrkes i enkelte emner. Tilbudene er nært koblet 
til fakultetets hovedprofil og styrker dermed denne. Foreløpig tilbys kun 
studiepoenggivende tilbud, men det er under utvikling «korttilbud» som ikke er 
studiepoenggivende. Ambisjonen om økt aktivitet framgår i LTB 2018-2021. 

Faglig sett er det startet et arbeid med å «dreie» disiplinfagene inkludert informasjonssystemer 
mer i retning av hovedprofilen4. Det skal jobbes videre med dette slik at alle program reflekterer 
profilen tydelig. 

I tillegg bør det på institusjonsnivå vurderes sterkere kobling mellom fagkompetanse og 
samkjøring av program innen hovedprofil og studieprogram på tvers av fakulteter som tilbyr 
ledelsesutdanninger, f eks kultur- og utdanningsledelse (finnes flere ulike varianter) og 
helseledelse. Hensikten er da å skape mer robuste fagmiljøer, økt forskning, BOA-aktivitet og 
EVU innen ledelsesfeltet. Dette kan gjøres ved tettere samarbeid om utdanning og forskning og 
endring av tilbudsporteføljen, spesielt der det er lav kandidatproduksjon og lite FoUI-virksomhet. 

En naturlig kobling mot ingeniørutdanningene er at samfunnsfag innen denne profesjonen får et 
sterkere innsalg av økonomi, ledelse, innovasjon og entreprenørskap for å utvikle et ytterligere 
samarbeid mellom økonomi & ledelse og teknologi. 

De grepene som hittil er gjort med fakultetets tilbudsportefølje og de som beskrives over er 
neppe tilstrekkelige til å løse de utfordringene som er påpekt innledningsvis. Ytterligere 
endringer må imidlertid ses i nær sammenheng med hele USNs tilbudsportefølje og dermed være 
en del av den samlede tilbudsportefølje som skal være både campus- og fakultetsovergripende. 
                                                           
4 F eks kan det innebære ett bachelorstudium i sosiologi og ledelse istedenfor sosiologi, f eks i denne retning: 
https://www.cbs.dk/en/study/bachelor/bsc-in-business-administration-and-sociology. 



Begrunnelser for søknad om 0-opptak 
 

Studieprogram som har 0-opptak i 2018 og hvor 0-opptak ønskes videreført: 

 

1. 5-årig master i økonomi og ledelse (siviløkonomutdanningen) på Kongsberg- SIVØKLEDK 

 

Ønske om 0- opptak grunnes omlegging av mastertilbudet i industriell økonomi til en egen Master i 

Innovation and Technology Management (ITM). ITM er samarbeid mellom HH og TNM og er planlagt 

med oppstart 2020.  

 

2. Bachelor i regnskap og revisjon i Vestfold og Bachelor i regnskap og revisjon i Bø 

 

Ønske om 0-opptak grunnes utvikling av ny master innen feltet på grunn av ny revisorlov hvor 

utdanningskravet for autorisasjon som revisor vil bli mastergrad.  

 

3. Bachelor i informatikk i Bø 

Ønske om 0-opptak grunnes at studieprogrammet er faset inn i det campusovergripende 

studieprogrammet Bachelor i IT og informasjonssystemer. 

 

4. Bachelor i turisme og ledelse 

 

Ønske om 0-opptak grunnes at studieprogrammet er faset inn i Bachelor i internasjonal 

markedsføring og reiseliv 

 

5. Årsstudiet i Event & Sport (hel- og deltid) 

 

Ønske om 0-opptak grunnes få registrerte studenter og lav studiepoengproduksjon. Ressursene 

konsentreres til Bachelor i økonomi og ledelse.  

 

Følgende studieprogram som det fortsatt ønskes 0-opptak for er gamle studieprogramkoder som er 

erstattet av nye studieprogram: 

 

Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike- MASTSIVØK 

Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg – MASTSIVØKK 

BA økonomi og ledelse (ØKLEDD, ØKLEDK, ØKLEDR, ØKLEDV og 369)  



BA IT og informasjonssystemer (ITV, ITR og 449)  

HIS-B og 481- BA Historie skal ha fortsatt 0- opptak . Men vi avventer å melde inn øvrige historie-

tall til styresaken er behandlet 

 

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap. SAMAS/SAMAS-D – Dette programmet er under 

behandling fremdeles. Blir studieprogrammet anbefalt godkjent av ekstern komite skal det ikke ha 0- 

opptak. 

 



Samordning av programmer 
 
Bachelor i økonomi og ledelse 
Studieplan og emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse er samordnet de 2 første årene, 
med unntak av 2 campusunike valgfag henholdsvis 3. og 4. semester. 3. året er samordnet med 
breddeemner 5. semester og spesialisering 6. semester inkludert selvstendig arbeid bestående av 
bacheloroppgave, internship eller studentbedrift på 15. studiepoeng. 5. semester kan tas utenlands.  
 
Dersom emner er tilsvarende i innhold og navn på 3. året skal disse samordnes senest innen 2020. 
Dette gjelder også valgemner som er like på tvers av campuser 3. og 4. semester. Det legges opp til 
standardisering eller tydelig differensiering. Mye blir samordnet allerede fra 2019. 
 
Bachelor i IT og informasjonssystemer 
Studieplan og emnebeskrivelser for bachelor i IT og informasjonssystemer er samordnet de 2 første 
årene. Dersom emner er tilsvarende i innhold og navn på 3. året skal disse samordnes innen 2020. 
Det legges opp til standardisering eller tydelig differensiering.  
 
Bachelor i historie 
Bachelor i historie skal være samordnet til ett felles program fra opptak 2019.  
 
Generelt 
Bachelorprogrammene er samordnet etter prinsippet 90-60-30. 90 gruppen er kjerneemner. 30 og 60 
gruppen er dybde- eller breddeemner. Tilsvarende er det lagt opp til en modell på master hvor det er 
30 studiepoeng kjerneemner, 30 studiepoeng valg/bredde og 30 studiepoeng masteroppgave. 
Hvordan de siste 30 studiepoengene er organisert varierer fra program til program, men består som 
oftest av metodeemner.  
 
EVU porteføljen samordnes høsten 2018 på tvers av campusene Ringerike, Vestfold, Porsgrunn og 
Drammen (stedene vi har EVU). Arbeidet skal være ferdig februar 2019 og vil bli iverksatt for emnene 
som tilbys fra høsten 2019. 
 
Det er opprettet felles emneansvarlig på tvers av campuser på emner som tilbys flere steder.  
 
Samordning videre går på undervisningsopplegg, arbeidskrav, eksamen og sensur. Det er også et mål 
om at likelydende emner på tvers av programmer skal samordnes på tvers av campuser/institutter.  
 
Det er flere utfordringer knyttet til videre samordning (undervisningsopplegg, arbeidskrav, eksamen 
og sensur og samordning på tvers av campuser/dagens institutter). Dette går på instituttstruktur, 
organisering av eksamenskontoret og manglende timeplankoordinering på tvers av campuser. Skal vi 
lykkes med dette må alle som underviser innen samme emne ha felles instituttleder (faglige 
institutter). Eksamenskontoret må utarbeide en felles eksamensplan for hele USN (ikke bare 
fellesemner innen et program, men alt da flere emner inngår i flere programmer), samt koordinere 
sensurkorpset tilknyttet emner uavhengig av campus (randomisert sensur). I tillegg må det være en 
seksjon i fellestjenestene som koordinerer undervisning/timeplan slik at timeplanene går opp på 
tvers av campuser. F.eks. at det er ønskelig med undervisning på samme tidspunkt uavhengig av 
campus (streeming) eller at samme foreleser skal ha samme emne på flere campuser og da ikke kan 
ha undervisning på samme tidspunkt. Dette kan ikke være en faglig oppgave eller noe faglige skal 
måtte tenke på når de skal undervise flere steder.   
 



Tekstlig analyse av den betalingsfinansierte studieporteføljen 
 

Strategiske vurderinger bak utviklingen av porteføljen ved campus Drammen  
 

Innledning 
EVU-aktiviteten ved USN Handelshøyskolen, Campus Drammen, fordeler seg på to fagområder: 
menneskerettigheter og lederutdanning. Studiet i menneskerettigheter har sitt utspring i fagmiljøet 
innen statsvitenskap og har vær et tilbud ved fakultetet i en årrekke med stor studentdeltakelse.  
Studiene i ledelse ble etablert i 2013 for å dekke et markedsbehov etter avviklingen av daværende BI 
Drammen. Porteføljen har gradvis utviklet seg fra et tilbud på 3-4 emner i 2013 til ca 25 emner i 2018, 
på bachelor- og masternivå. Tilsvarende har omsetningen økt fra 1 til ca 15 mill NOK for ovennevnte 
aktiviteter. 

Det geografiske markedet som betjenes av campus Drammen dekker primært Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Oslo og Akershus. Campus Drammen tilbyr også 1- 2 emner i Porsgrunn hvert semester. Dette 
startet vi opp med i 2016 på forespørsel fra dekan, for å være lokalt til stede i Grenlandsområdet som 
har ca. 100.000 innbyggere.   

Ovennevnte studier tilbys som åpne studier i individmarkedet. Vår målgruppe har en gjennomsnittsalder 
på +/- 40 år, men strekker seg fra 30 til 60 i ytterkantene. I tillegg gjennomføres oppdragsstudier for 
kunder i regionen, samt for medlemsorganisasjonen Delta hvor deltakerne kommer fra hele landet. 

 

Våre studietilbud 
 

Executive Master of Management (EMM) 
EMM er en erfaringsbasert mastergrad på 90 stp, bestående av valgfrie emner  á 30 stp. 
- Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner 
- Kunnskapsledelse 
- Ledelse, innovasjon og demokrati 
- Strategi 
- Teknologiledelse 
- Serviceledelse 
- Økonomistyring 

Strategiske tanker rundt EMM 
EMM ble akkreditert i 2014 og hadde første kursgjennomføring i 2015. Til nå har fire av syv emner vært 
gjennomført 1 til tre ganger pr emne. Ett emne settes opp for første gang denne høsten, mens to emner 
ikke har kunnet blitt gjennomført grunnet manglende fagressurser. Vi ser en tendens til at «myke» 
emner som Kommunikasjon, samspill og ledelse og til dels Kunnskapsledelse er de mest søkte emnene.  

EMM bør kunne utvikles til å bli en spydspiss i evu-tilbudet til USN HH. Etter tre år i markedet begynner 
studiet å få et bra fotfeste. Det er ønskelig å utvikle ett eller flere emner med «myke» verdier og 
selvutvikling, da vi ser en større etterspørsel etter dette i individmarkedet. Det kan også vurderes å 
utvikle emner sammen med kunder som har spesifikke behov og kan garantere et kundegrunnlag. Vi 
anser det som viktig å ha en god portefølje for EMM-studentene selv om ikke alle emner kan tilbys til 
enhver tid. Oppstart av 2, maks 3 emner pr semester tror vi vil være ideelt, men det forutsetter noen 



flere tilgjengelige emner enn det HH har tilgjengelig i dag. Det bør og så vurderes om emner skal tilbys 
ved andre campus enn Drammen, f.eks. Vestfold eller Porsgrunn. 

Ledelse er et fag som behøves i alle bransjer, sektorer og virksomheter, uavhengig av profesjoner, så 
markedet for disse studiene er mer eller mindre utømmelig. 

 

Årsstudium i ledelse 
Sammen med campus Vestfold har vi utviklet og harmonisert emner og pakket disse inn i Årsstudium i 
ledelse. Fordelen med «pakking» er gjenkjøp. Vi ser det som viktig å holde på studenten når han/hun 
først har startet på et emne hos oss, og få dem til å kjøpe flere emner. Årsstudium i ledelse blir således 
en milepæl for mange, og vi mener å kunne anse dette som en suksess i markedet. Samtidig er god 
vareprat og riktig markedsføring en viktig nøkkel til å skaffe nye studenter til studiet. 
 
Følgende emner tilbys i Drammen og Porsgrunn. 

 Human Resource Management (obligatorisk) 
 Coaching og ledelse (obligatorisk) 
 Prosjektledelse 
 Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 
 Utvikling og endring i organisasjoner 
 Grunnleggende arbeidsrett (foreløpig ikke i Porsgrunn) 
 Personlig lederskap og samspill (foreløpig ikke i Porsgrunn) 
 Prestasjonsledelse (foreløpig ikke i Porsgrunn) 

Strategiske tanker rundt Årsstudium i ledelse 

Årsstudium i ledelse må være dynamisk, hvor vi har mulighet til å utvikle og tilby nye emner etter 
markedets behov, samtidig som vi hele tiden har et blikk på eksisterende emner og vurderer 
videreføring eller sanering av disse. Vi har nå til reakkreditering Lean ledelse, som fremover vil hete 
Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring. Det er også et stort ønske om å utvikle et emne i 
Selvledelse. Samtidig ser vi behovet for å sanere emner som ikke er etterspurt i markedet, eller gjøre om 
disse til salgbare kurs. 

Campus Drammen og campus Vestfold forsøker å legge opp studiene i ulike semestre for ikke å 
konkurrere i samme marked samtidig. Når vi tilbyr studier i Porsgrunn så forsøker vi å sette opp emner 
som ikke tilbys i Vestfold, sånn at ikke Vestfold og Porsgrunn har samme tilbud samtidig, i og med at de 
ligger nærmere hverandre geografisk enn Drammen og Porsgrunn.  

Som tidligere nevnt anses Årsstudium i ledelse som en suksess (melkeku?) med en lav terskel for å starte 
på, og det bør vurderes om tilbudet også skal etableres utenfor vår region, f.eks. i Oslo/Akershus. 

Årsstudium i EU-Prosjektledelse 
Årsstudium i EU-Prosjektledelse ble i sin tid utviklet sammen med Osloregionens Europakontor (ORE) 
med administrasjon ved daværende HiBu på Ringerike og med fagressurs i Drammen. Fom. 2014 ble 
studiet overført i sin helhet til campus Drammen. ORE markedsfører studiet i sitt nettverk.  
 

Følgende emner inngår: 

 Norges samhandling med EU/EØS 
 EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktsspråk 



 EU program og prosjektkunnskap 
 EU prosjektutvikling, nettverksbygging og lobbying 
 Prosjektledelse: ledelse, finansiering og rapportering 
 Praksis: introduksjon og forberedelsesmøter med veileder samt praksisperiode 

Strategiske tanker rundt EU-Prosjektledelse 

Tom. 2018 har studenter kunne søke opptak enten til hele årsstudiet eller til enkeltemner. Fom. 2019 vil 
det kun være opptak til hele årsstudiet for å imøtekomme av Nokuts tilsynsforskrift om bruk av interne 
fagressurser. Dette må anses som en utfordring da ca halvparten av deltakerne melder seg på som 
enkeltemnestudenter. 
 
Det bør gjøres en faglig og markedsmessig vurdering om studiet bør fortsette i sin nåværende form. På 
den annen side er studiet unikt i Norge, og bør absolutt ha en plass i markedet i en eller annen form. 
Konkurransen er hovedsaklig fra konsulentselskaper, Norges forskningsråd og andre som tilbyr kurs uten 
studiepoeng innen fagfeltet. 
 

Årsstudium i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering 
Dette studiet har vært på markedet i ca 10 år med stor suksess, og mange søkere hvert semester. 
Studiet består av følgende emner: 

 Innføring i menneskerettigheter 
 Inkludering og deltakelse i det flerkulturelle samfunn 
 Konflikthåndtering og konfliktbegrensning 
 Menneskerettigheter i kriser, krig og væpnede konflikter 

Strategiske tanker rundt Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering 

USN Handelshøyskolen skal ha ledelse/management som hovedprofil, men i og med at vi også er en 
tverrfaglig handelshøyskole med statsvitenskap som studietilbud, er det i høyeste grad relevant og også 
ha etterspurt etter- og videreutdanning innen fagfeltet. 

Studiet har vært priset lavere enn andre evu-studier ved HH, så en ny prisstruktur bør vurderes. Et 
forslag kan være at studenter som søker opptak til hele årsstudiet betaler en fast pris pr semester, mens 
studenter som søker opptak til enkeltemner får en noe høyere pris pr emne. Prissetting her bør kanskje 
harmoniseres med prissetting på EU-Prosjektledelse, men de ulike markedenes betalingsevne må også 
tas i betraktning. 
 

Studier innenfor BOA-virksomheten 
USN HH i Drammen ønsker å samarbeide med aktuelle virksomheter i regionen og på landsbasis, både i 
offentlig, privat og frivillig sektor. Vi har følgende kunder/samarbeidspartnere i dag: 

 Drammen kommune 
o Endringsledelse – 7,5 stp 
o Ledelsesteorier – uten stp  

 Kommuner i midt-Buskerud og Kongsbergregionen 
o Digitalisering, innovasjon og ledelse 

 Vestaksen 
o Kurs uten studiepoeng 

 Næringsforeningen i Drammensregionen 
o Kurs uten studiepoeng 



 Fagforbundet 
o Human Resource Management – 15 stp 

 Delta 
o Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser – 10 stp 

 Utdanningsdirektoratet (i samarbeid med HIU) 
o Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen – 30 stp 

 Hopplandslaget 

Strategiske tanker rundt BOA-studiene 

Vi ser et større potensiale i samarbeidet med Drammen kommune når de slår seg sammen med Svelvik 
og Nedre Eiker kommune og blir Nye Drammen kommune. Et tema som har vært diskutert er kurs i 
Digitalisering. Digitalisering, innovasjon og ledelse (15 stp) har vært gjennomført for kommuner i 
midtfylket med gode tilbakemeldinger og vi ser et stort potensiale i å bringe dette ut til flere kommuner. 
Sigdal kommune vil anbefale fylkesmannen i Buskerud å markedsføre dette kurset i regionen. 

Vi ser et stort potensiale i å videreføre samarbeidet med Delta som har satt opp en «ønskeliste» for 
studier for sine tillitsvalgte frem til 2022. Det er viktig at HH er rustet med de rette fagressursene til 
dette fremover. 

Vi ser et potensiale i å videreføre samarbeidet med Fagforbundet til å gjelde flere kurs fremover. 

Vi ser et stort potensiale i å tilby kurs uten studiepoeng som allerede er utviklet for kunder, til også å 
kunne tilbys i et åpent marked. 

Vi ser et uutnyttet potensiale i å svare opp anbud, noe som hittil har vært fraværende hos oss grunnet 
mangel på fagressurser. 

Samarbeidsavtalen med Hopplandslaget gir ikke en direkte økonomisk gevinst, men gir oss en arena for 
profilering blant andre av hoppsportens samarbeidspartnere, samt at vi kan benytte kjente personer fra 
hoppsporten som foredragsholdere på seminarer eller gjesteforelesere i kurs, m.m. 

Oppsummert 
USN HH har mange gode studietilbud som bør videreføres i sin nåværende form eller videreutvikles i ny 
og bedre form. Vi har en unik beliggenhet i tre fylker, og liten konkurranse fra tilsvarende aktører som 
for det meste holder til i Oslo. Vi har motiverte evu-ansatte og flere dyktige fagressurser som liker å 
undervise evu-markedet. Dog er det nok et fremtidig behov for flere gode fagressurser for å øke kunne 
øke evu-aktiviteten. Campus Drammen har til nå benyttet mye innleid fagkompetanse, men har et 
fremtidig behov for flere interne fagressurser til disposisjon, både i forhold til langtidsplanlegging og til 
muligheter som bør gripes i øyeblikket. 

 

 

Drammen, 11.10.2018 

Inger Lise Nes 
Oppdragsleder 

  



Tekstlig analyse av den betalingsfinansierte studieporteføljen 
 

Strategiske vurderinger bak utviklingen av porteføljen ved campus Ringerike  
 

Innledning 
EVU-aktiviteten ved USN Handelshøyskolen, Campus Ringerike, har vært bygget på behov i privat og 
offentlig sektor over mange år. Porteføljen består av mange deler som henger godt sammen med 
oppdragsgiver og hva samfunnet etterspør.  

Det er utviklet årsstudium for tillitsvalgte, årsstudium i saksbehandling i offentlig sektor og strategisk HR 
samt et helt bachelorprogram i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor (godkjent 2013). Dette 
oppbyggingsarbeidet ble startet allerede på 1990 tallet.  

I alle disse emnene og årstudiene har det vært lagt en klar strategi som bygger på et samarbeid med 
oppdragsgivere og på hva samfunnet etterspør.  

Tidligere ble det testet ut å ha åpne studier på Ringerike, det har vært vanskelig å få fulltallige kurs og 
strategien har da vært å bygge opp oppdragsvirksomheten.   

Det geografiske markedet som betjenes av campus Ringerike dekker hele landet. Mye av 
gjennomføringen av emne er på Gardermoen, Campus Ringerike og Oslo. Vi har hatt noe gjennomføring 
i andre store byer. Deltakerne kommer fra hele landet.  

 

Våre studietilbud 
 
Årsstudium for tillitsvalgte, 11 emner 
Studiet skal gi grunnleggende og generell kunnskap om sentrale forhold ved rollen som tillitsvalgt. 

 Obligatoriske emner:  

• -HRM (15stp) 
• -Grunnleggende arbeidsrett (15stp) 
• -Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser (10stp) 

2 Valgfag av 10 stp: 

• Samfunnsfag - med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 studiepoeng) 
• Relasjonsledelse og konflikthåndtering (10 studiepoeng) 
• Prosjektledelse (10 studiepoeng) 
• Økonomiforståelse i offentlig sektor (10 studiepoeng) 
• Tariffavtaler og lønnsdannelse (10 studiepoeng) 
• Coaching (10 studiepoeng) 
• Endringsledelse (10 studiepoeng) 
• Arbeidsrett - virksomhet i endring (10 studiepoeng) 

 

Strategiske tanker rundt Årsstudium for tillitsvalgte 
Den lokale tillitsvalgtrollen har blitt mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse. Det 
kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser samt det lov- og avtaleverk som regulerer 



arbeidslivet og forhandlingsbestemmelser. Samtidig må man ha stor innsikt i menneskelige prosesser og 
relasjoner i forhold til arbeidsmiljø, organisering og endring. Forståelse av utvikling i arbeids- og 
samfunnsliv generelt samt innsikt i politiske prosesser og rammebetingelser vil også være sentralt.  

Universitetet har utviklet studieprogrammet for tillitsvalgte sammen med forbundenes behov for 
kompetanseheving, noe som gjør at profilen på emnene og studieprogrammet som helhet har fått en 
klar kobling mot arbeidslivet og praktisk utøvelse av rollen som tillitsvalgt.  

Internt i fagforeningene er det også forbund som bygger opp mer av sin aktivitet rundt den tillitsvalgte. 
Ikke bare skal man ivareta ansattes lønns- og arbeidsforhold lokalt, men det stilles også krav til at man 
deltar som ansattes representant i omstillinger og er en politisk aktør som markerer forbundets 
standpunkter samtidig bygger omdømme. Dessuten har mange forbund ønsker om å tilstrekke seg nye 
medlemmer der den tillitsvalgte blir en verver og salgsagent. 

Det er et uttømmende marked som kan videreutvikles. 

 
Årsstudium Strategisk HR, 6 emner 
HR- Norge: 

 HRM 15 stp 
 Arbeidsrett 15 stp 
 Rekrutering 10 stp 
 Endringsledelse 10 stp 
 Kompetanseledelse 10 stp 
 HR- Analyse 10 stp 

Strategiske tanker rundt Årsstudium i strategisk HR 

Siden 2006 har Universitetet tilbudt medlemmer av HR-Norge utdanning i personal og HR- rettede fag. 
Markedet for utdanning i personal- og HR-rettede temaer er betydelige. I de årene vi har tilbudt 
porteføljen, kan vi vise til god studenttilgang. Den sterke vektleggingen av å kombinere jus med HR-fag 
gjør studietilbudet unikt. Man har så videre fått til en rammeplan for kompetanseheving blant personal. 
Det er klare ambisjoner strategisk å samarbeide nært med praksisfeltet i sin profil som 
profesjonstdanner. 

Fundamentet i årsenheten er HRM og Arbeidsrett som samlet utgjør 30 stp. Begge emnene inngår i 
bachelorprogrammer innenfor Jus og ledelse samt strategi og kompetanseledelse.  

 

Årsstudium i saksbehandling i offentlig forvaltning, 5 emner +  

Studiet er utviklet i samarbeid med Administrasjon og Ledelse i Delta 

 Modul 1: Service og informasjon 10 stp 
 Modul 2: Lønn og regnskap: 15 stp 
 Modul 3: Jus: 15 stp 
 Modul 4: IKT: 10 stp 
 Modul 5: Prosjektarbeid: 10 stp 

Skreddersøm i enkeltemner på bachelornivå (tidligere Bachelor i saksbehandling og ledelse i offentlig 
sektor, godkjent i 2013):  



 Human Resource Management (15 stp.)  
 Grunnleggende arbeidsrett (15 stp.) 
 Engelsk for offentlig sektor (15 stp.)  
 Kommunikasjon og veiledning (15 stp.) 
 Nettverksbygging og påvirkningsprosesser (10 stp.)  
 Arbeidsrett – Virksomhet i endring (10 stp.) 
 Prosjektledelse (10 stp.) 
 Ledelse og endring offentlig sektor (15 stp.) 
 Samfunnsvitenskapelig metode med bacheloroppgave (15 stp) 

Strategiske tanker rundt saksbehandling og ledelse i offentlig sektor:  

Strategien har vært innenfor statsforvaltningen og i fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Her har 
institusjoner, avdelinger og enheter fått større myndighet enn tidligere og at det har skjedd endringer i 
styringsorganer, struktur og sammensetning i råd og utvalg. Dette er utfordringer som blant annet 
berører administrativt personale ved at oppgaver øker i mengde og endrer karakter. Økt krav til 
effektivitet og omstilling gjelder innenfor de fleste fagfelt. Universitetet (USN) har utviklet 
studieprogrammene sammen med oppdragsgivers behov for kompetanseheving, noe som gjør at 
profilen på emnene og studieprogrammet som helhet har fått en klar kobling mot arbeidslivet. 

Porteføljen har blitt bygget sten for sten etter et stort behov hos medlemmene av SKL 
(Skolekontoransattes Landsforening i Delta, nå Administrasjon og ledelse i Delta). Yrkesorganisasjonen 
har i dag ca 7000 medlemmer. 

 
Studier innenfor BOA-virksomheten 
USN HH i Ringerike ønsker å samarbeide med aktuelle virksomheter i regionen og på landsbasis, både i 
offentlig, privat og frivillig sektor. Vi har følgende kunder/samarbeidspartnere dette semesteret (høst 
2018): 

 Parat 
o Samfunnsfag – med vekt på politikk og flerkulturelle samfunn (10 stp) 

 Administrasjon og ledelse 
o Endringsledelse (10 stp) 
o Kommunikasjon og veiledning (15 stp) 

 HR-Norge 
o HRM (15 stp) 
o Arbeidsrett (15 stp) 
o Kompetanseledelse (10 stp) 

 Nito - tillitsvalgte 
o HRM (15 stp) 
o Arbeidsrett (15 stp) 

 Nito 
o Prosjektledelse (15 stp) 

 Negotia 
o Har bestilt nytt emne vår 2019 

Strategiske tanker rundt BOA-studiene 



Vi ser et stort potensiale i å videreføre samarbeidet med Parat, Nito, Negotia, Administrasjon og ledelse 
og HR-Norge. Det er videre satt opp en ønskeliste av de forskjellige oppdragsgiverne om hva de ønsker å 
få gjennomført videre. 

Vi ser et større potensiale i samarbeidet med det regionale næringsliv. Her er det særlig 
Økonomiklyngen og Næringsforeningen (RNF) som ønsker å sette i gang med etter- og videreutdanning 
innenfor regnskap og service. 

En strategisk tanke for å øke EVU aktiviteten på Ringerike kan være å utvikle et Lederutviklingsprogram. 
Dette arbeidet har det vært jobbet med gjennom Innovasjonsløft programmet og her er det klare tanker 
og ideer, faglig og administrativt på hvordan programmet skal inneholde og administreres.  

Målet er å være et bærekraftig kompetansesenter på campus Ringerike som tiltrekker seg studenter for 
kompetanseheving og videreutdanning. 

Oppdragsvirksomheten sitt hovedmål er å bidra til å gjennomføre utviklings- og driftsoppgaver knyttet 
til kommersiell virksomhet, etter- og videreutdanning i fakultetet og spesielt på studiested Ringerike. 

Derfor har EVU-Videre Ringerike følgende strategi:  

• Etablere ulike arenaer for samarbeid med arbeidslivet 
• Videreutvikle samarbeidsmodeller med regionens næringsliv, politiske myndigheter, samt 

offentlig og frivillig sektor 
• Bygge oppunder en USN-kultur som identifiserer og utvikler muligheter for regionalt samarbeid 
• Bidra til å videreutvikle partnerskap med strategisk viktige enkeltvirksomheter, slik som for 

eksempel Kartverket og Økonomiklyngen. 
• Ta initiativ til relevante regionale utviklingsprosjekter slik som Innovasjonsløft programmet. 
• Bruke faglig formidling aktivt for å posisjonere og profilere USN som en regionalt forankret 

institusjon 
• Uutnyttet potensiale i å svare opp anbud, noe som har manglet grunnet mangel på fagressurser. 
• Forankre studieporteføljen bedre blant de faglige på campus 

 

Oppsummert 
Campus Ringerike har mange gode studietilbud som bør videreføres. Enten i sin nåværende form eller 
videreutvikles. Det er et stort potensiale i medlemsorganisasjonene til å opprettholde og utvikle 
porteføljen. 

Vi har opprettholdt porteføljen til tross for faglig ressursmangel og eierskap pål instituttet.  

Det er flere muligheter i markedet som fagpersoner bør involveres mer i og på det grunnlag utvikles. Det 
er behov for flere gode fagressurser på HH som kan bidra til å øke evu-aktiviteten. Vi har i stor grad 
benyttet mye innlede fagkompetanser, men har et fremtidig behov for flere interne fagressurser til 
disposisjon, både i forhold til langtidsplanlegging og til muligheter. 

 

Hønefoss, 11.10.2018 

Elisabeth Klever 

Oppdragsleder, campus Ringerike 



Tekstlig analyse av den betalingsfinansierte studieporteføljen 
 

Strategiske vurderinger bak utviklingen av porteføljen 
 

USN Handelshøyskolen, Campus Vestfold, har på bakgrunn i markedet sett at det lønner seg å kjøre 
emner innenfor fagområdet ledelse samt beredskap og oppdrag. Vi ser et økende behov for det 
regjerningen kaller «læring hele livet». Folk i regionen endrer jobbsituasjon eller de har ikke fullført grad 
– og ønsker derfor å spe på med studier på deltid som de kan ta ved siden av jobben. Studier innenfor 
handelshøyskolens fagområder har og vil fortsatt være etterspurt i markedet fordi de er universelle og 
kan kobles sammen med mange andre fagområder. 

Årsstudium i ledelse: 
Vi har utviklet og kjørt emner innenfor fagområdet ledelse i flere år. Strategisk er dette lurt fordi vi er en 
handelshøyskole og vi ønsker å bidra til å styrke handelshøyskolen på fagområdet ledelse. Emner 
innenfor ledelse har også vist seg å være salgbare i markedet, også særlig etter at vi fikk utviklet et 
årsstudium, har studiene vært etterspurt i markedet. Vi har en bred portefølje innenfor feltet og i 
Vestfold kjører vi i dag disse emnene innenfor årsstudie i ledelse: 

 Human Resource Management 15 stp 
 Coaching og ledelse 15 stp 
 Grunnleggende arbeidsrett 15 stp 
 Personlig lederskap og samspill 15 stp 
 Prosjektledelse nettstudium 7,5 stp 
 Økonomistyring og regnskap nettstudium 15 stp 
 Innføring i samfunnssikkerhet og beredskap 15 stp 
 Det uforutsette og beredskap 7,5 stp 

Vestfold har tatt et strategisk valg om å kjøre noen av emnene som nettstudier. Dette er for å rekruttere 
nasjonalt i stedet for bare i regionen. Bakgrunnen for å opprette nettstudier er tredelt:  

1. Vi ønsker å utnytte den kompetansen vi har utviklet administrativt i forbindelse med NKI-
avviklingen, og velger å tilby nettstudier som åpne betalingsstudier. 

2. Vi ønsker å vise at vi er fleksible, slik at det skal være lettere for folk i jobb å kompetanseheve 
seg. 

3. Ved å gjennomføre nettstudier kan vi rekruttere folk fra hele landet og ikke kun i regionen. 

Årsstudium i beredskap og integrert krisehåndtering: 
Vi samarbeider med senter for beredskap og integrert krisehåndtering (heretter kalt «senteret») om å 
nå sitt mål om akademisering av forskning. I den forbindelse har vi utviklet to emner innenfor 
fagområdet som også kan inngå i årsstudiet i ledelse.  

Vi er i gang med en prosess for å opprette et årsstudium i beredskap og integrert krisehåndtering. 
Studier innenfor fagområdet er etterspurt av våre samarbeidsparter i regionen og vi ser en økende 
interesse i markedet for feltet. Senteret (SBIK) har et knippe med høyt utdannede forskere som vi 
benytter i studiene innenfor fagområdet. En videre strategisk vurdering bør være om man bør opprette 
emner på masternivå. Grunnlaget for at vi har opprettet på bachelornivå er fordi vi ser at individer i 
markedet som ønsker utdanning innenfor fagfeltet har hatt behov for realkompetansevurderinger for å 
komme inn på master.  

 



Studier innenfor BOA-virksomheten: 
USN Handelshøyskolen, Campus Vestfold, samarbeider med næringslivet der det er behov. Per dags 
dato har vi disse samarbeidspartnere: 

 YS-STAT – Tariffsystemet og personaljus i staten 
 Fylkeskommunen og fylkesmannen – Kommunikasjon og samhanling for plan og 

byggesaksbehandlere i kommuner 
 Fylkesmannen – Stat/næringsliv 

 
YS-STAT: 
På oppdrag fra YS-STAT kjører vi et studie for topptillitsvalgte i forbundet. Studiet er godt etablert og 
kjøres en gang per studieår. Vi har et godt samarbeid med YS-STAT og de ønsker oss inn i dialog i 2019 
for å se på muligheten for flere emner. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen: 
I samarbeid med Fylkeskommunen og fylkesmannen og etter forespørsel fra deres brukerforum Areal, 
har USN Handelshøyskolen fått i oppdrag å kjøre et studium innenfor kommunikasjon og samhandling 
for plan- og byggesaksavdelinger i kommuner. Studiet startet i 2016 som et pilotprosjekt for Horten, 
Tjøme og Nøtterøy kommune. Studiet var så vellykket at det ble attraktivt for flere kommuner å kjøre 
studiet for sine plan- og byggesaksavdelinger. Runde nummer 2 av studiet kjøres høsten 2018-våren 
2019. Det kommer også signaler fra fylkesmannen og fylkeskommunen som i Vestfold skal slås sammen 
med Telemark om at studiet vil være attraktivt også sørover i regionen. Dette emnet vil være 
overførbart til andre enheter i kommunene, som vi på sikt vil spille inn til samarbeidspartnerne våre.  

Fylkesmannen: 
Stat/næringsliv er et samarbeid som startet i 2010. Målet har vært å kompetanseheve mellomledere i 
statlige etater. Studentene gjennomfører emner på masternivå innenfor Innovasjon og ledelse. I 2019 er 
det femte 15 studiepoengs-emnet etterspurt. USN Handelshøyskolen fikk midler av difi til å foreta en 
evalueringsrapport på prosjektet. Evalueringen og tilbakemeldingen fra studenter og deres ledere er 
gode og et av suksesskriteriene, foruten kompetansehevelse, er nettverket de statlige etatene bygger på 
tvers av sine etater i regionen. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Økonomisk bærekraft i 
studietilbudsporteføljen 

 
HAS 01.11.18 

 

 
Det vises til rapport og tall grunnlag fra økonomidirektør om økonomisk bærekraft i USN Handelshøyskolens 
studietilbudsportefølje. Under følger noen kommentarer som mulig forklaring til økonomisk bærekraft for 
studieprogrammene som er markert med rødt i analysen. Det er også angitt korte forklaringer i egen kolonne, 
kolonne X, i regnearket der analysen er gjort.  
 
Fakultetets vurdering av forslag til samlet tilbudsportefølje for høsten 2019 tar utgangspunkt i alle SEFØ-
modellens elementer. Dette innebærer at alle studieprogram må vurderes ut fra flere forhold enn kun økonomisk 
bærekraft som tilsendt datagrunnlag for programmene legges til grunn. Det er også andre økonomiske elementer 
enn det analysen som er lagt til grunn inkluderer, disse vurderes også. F eks er det tidligere vist at historie i Bø 
må subsidieres ut fra betraktninger som ble gjort av økonomiseksjonen våren 2018.Da ble andre komponenter 
enn de som er vurdert ut fra datagrunnlaget i WorkPlan trukket inn.  
 
Oppstillingen med informasjon om økonomisk bærekraft i studieprogrammene inkluderer en del emner som er 
knyttet til EVU. De aktuelle røde feltene for EVU-emnene forklares med annen finansieringskilde enn 
statsbevilgning. I tillegg utformes prosjektbudsjett for hvert av disse. Prosjektbudsjettene viser at tilbudene gir 
positivt økonomisk bidrag.  
 
Vedr bachelor i økonomi & ledelse er dette nå et felles program for hele fakultetet og registreringen der er derfor 
også knyttet til ulike varianter av tilbudet. Tilsvarende gjelder også IT. Både bachelor i økonomi og ledelse og 
IT-studiene blir grønne når de slås sammen og dette gir et riktigere bilde av situasjonen enn oppdelingen som 
inkluderer ulike varianter av tilbudet hvor enkelte heller ikke er oppført med inntekter / finansiering.  
 
Bachelor i markedsføring er rød pga lav produksjon (ca 15 SPE). Antallet registrerte heltidsekvivalenter tilsier 
en forventet økning i SPE kommende år. En økning til 32 SPE vil gjøre studietilbudet økonomisk bærekraftig 
(forutsatt samme ressursinnsats). Fakultetet har to program innen markedsføring; markedsføring og 
markedsføringsledelse. Det første er under avvikling og det siste under innfasing. Disse programmene samkjøres 
også for en del emner med økonomi og ledelse på samme studiested. Samlet sett er det dermed økonomisk 
bærekraft i programmet. 
 
Forretningsjus og økonomi er rødt fordi det er registrert timer på det i Workplan, mens det ikke er registrert noen 
kandidatproduksjon på det. Studieprogrammet er nytt fom kull 2017 og produksjonstall vil fases inn etter hvert. 
Det er også slik at bachelor i jus og ledelse fases ut og forretningsjus og økonomi inn. Det siste har også flere 
studenter enn det første har hatt slik at det framover vil være god økonomisk bærekraft.  
 
Et annet element i oversikten over program er at sambruk av emner ikke fanges opp. Timelærere og emner synes 
å være tilordnet kun ett studieprogram. Her blir det altså noe mismatch da samordning ikke registreres. 
Økonomisk bærekraft vil dermed være bedre for program med samkjøring av emner enn det framgår i 
oppstillingen. 
 
Vedr Geografiske informasjonssystemer (GIS) tilbys dette som en spesialisering på bachelor i økonomi og 
ledelse og som en mulighet det 3. året på bachelor i IT og informasjonssystemer, begge i Bø. Sistnevnte er ett 
nytt tilbud etter samordning av IT studier slik at studiepoengproduksjonen forventes å øke. På campus Bø er 
tilbudene på GIS et viktig samarbeidsområde med natur og miljøvern (TNM). Det er særlig på to emner dette 
samarbeidet forventes å medføre flere studenter fra natur og miljøvern. Pr i dag er det 2,6 årsverk tilknyttet GIS. 
De 0,6 årsverkene gjelder person som har 40% AFP og på 1 – 2 års sikt vil vedkommende gå av med pensjon 
slik at kostnadene dermed forventes å bli redusert. Fagområdet har også stor FoU-produksjon med 14,4 
publikasjonspoeng i 2017. Så langt i 2018 ser dette ut til øke.  
 
Ifm lektorprogrammet i historie kan manglende samkjøring være en av forklaringene, men samtidig er det slik at 
studieprogrammet har finansierte studieplasser og at det derfor er et mindre bærekraftig studieprogram. Graden 
av samkjøring med andre studieprogram er av betydning for å kunne vurdere totaliteten i programmets 
økonomiske bærekraft. Programmet balanserer på grensen. Beregningen sier at det brukes 223 ressurstimer pr 
SPE på programmet. En økning på 11 SPE (uten andre endringer i ressursinnsats) gir positiv økonomisk 
bærekraft. Tilsvarende vil en reduksjon på 1050 ressurstimer (f.eks. ved en samkjøring med andre 
studieprogram) gi programmet positiv økonomisk bærekraft. Programmet er relativt nytt og har pr 2017 ikke hatt 
uteksaminerte kandidater. Inntektene vil dermed øke i tiden framover.  
 



Ressursmatrise studieportefølje 

Beregningen tar utgangspunkt i WorkQian hvor emnene inngår som kostnadsbærere i en modell 

aggregert til studieprogramnivå. Hensikten er å sammenstille ressursinnsatsen (lønnskostnad timer+ 

faktor for andre driftskostnader) med finansieringsgrunnlaget (uttelling studiepoeng og 

kandidatproduksjon + basis). Det presiseres at det er økonomisk bærekraft i studieporteføljen som 

beregnes og vurderes. For øvrig vurdering av fakultetets økonomiske bærekraft vises det til ordinære 

regnskapsrapporter til styret. 

Modell beskrive Ise 

Modellen tar utgangspunkt om gjennomføring av studieporteføljen er økonomisk bærekraftig sett i 

forhold til andre faglige aktiviteter innenfor BFV. 

Studieprogrammene benyttes som kostrnadsbærere i modellen ved at tildelte ressurstimer i 

arbeidsplanene (faktor, faglig oppdatering) kostnadsberegnes ved bruk av gjennomsnittsats for 

professor- og førstekompetanse og gjennomsnittsats for lektorkompetanse. Andre driftskostnader 

legges til ved en gjennomsnittsats tilsvarende «driftsmargin» på fakultetet (driftsmargin= bevilgning 

og inntekter -lønn). 

Sum tildelte ressurstimer til gjennomføring av studieporteføljen sammenholdes med sum kapasitet 

på fakultetet, definer som 1687 timer x antall årsverk. 

Kostnadene pr studieprogram sammenholdes deretter mot inntektene fra studiepoeng- og 

kandidatproduksjon. Avvikene mellom kostnader og inntekter salderes deretter med 

basisfinansiering slik at studieprogrammene og porteføljen går i balanse= O. 

Tilskudd basisfinansiering pr studieprogram divideres deretter antall produserte 



studiepoengsen heter. Beløp over norm sats for basisfinansiering pr studieplass merkes rød 

(studieprogrammet alene er ikke økonomisk bærekraftig). 



Workplan (fak) Workplan (fak) Beregning Beregning Beregning DBH Beregning DBH Beregning

Studieprogram Ressurstimer 
(totalt)

Lønns-
kostnad (inkl 

sos kostn)

Andre drifts-
kostnader Sum kostnad Praksis-

kostnader Inntekt Basis-tilskudd Antall 60 sp 
enheter

Økonomisk 
bærekraft pr 

studieprogram 
(basis/ 60 sp 

enhet/ el 
heltidsekv el 
studenter)

Sum: X

Økonomisk bærekraft samlet studieportefølje ift andre faglige aktiviteter
  timer totalt (1687xårsverk) X
- timer studieprogram Xx
= timer andre faglige aktiviteter x

Budsjettramme BFV Xxx
Kostnad studieprogram X inkl praksis
Kostnad andre faglige aktiviteter x
Andre kostnader fra regnskapet x hentes fra agresso
Balanse x

Rest kostnad 
dekkes av basis

DBH Basis pr "fulltids-
produksjon"

Studieprogram, liste med kode og benevnelse. 
Sortert høyere og lavere grad.

Sum timer pr program 
i WP (inkl faktor, 
underv, veiledn, 

vurdering, fagl oppd)

Satser for 
program på 

høyere og lavere 
grad

Driftsmargin Lønn, ADK, 
regnskap

Studiepoeng, 
kandidater, 
utvekslinger



Fakultet HH

Studieprogram Nivå Kategori Ressurstimer (totalt) Lønns-kostnad (inkl sos kostn) Andre drifts-
kostnader Sum kostnad Praksis-

kostnader  Inntekt Basis-tilskudd Antall 60 sp 
enheter

 Økonomisk bærekraft pr 
studieprogram (basis/ 60 sp enhet/ 

el heltidsekv el studenter) 

Timer planlagt uten tilknytning til studieprogram Lavere grad F                                            30 673,38                                                  15 286 757                    1 834 411                       17 121 167                                                       -   17 121 167                           -   17 121 167 
Bachelor - selvkomponert studieløp Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                45 000 -45 000                           -   -45 000 
Bachelor i dynamisk webdesign Lavere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             209 250 -209 250                      1,25 -167 400 
Bachelor i forretningsjus og økonomi Lavere grad F                                               1 104,00                                                        550 203                          66 024                            616 227                                                       -   616 227                           -   616 227 Nytt program som ersatter jus og ledelse 
Bachelor i historie Lavere grad F                                               8 365,15                                                    4 168 957                       500 275                         4 669 232                                        2 357 316 2 311 916                 105,42 21 931 
Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse Lavere grad F                                                  259,50                                                        129 328                          15 519                            144 847                                        1 478 124 -1 333 277                   47,38 -28 140 
Bachelor i IT og informasjonssystemer Lavere grad E                                               6 708,50                                                    3 343 329                       401 200                         3 744 529                                        1 264 608 2 479 921                   37,12 66 808 Nytt felles program alle 3 campuser og studieplassene ligger i de gamle programmene på hvert sted
Bachelor i IT og informasjonssystemer (Ringerike) Lavere grad E                                               4 212,75                                                    2 099 517                       251 942                         2 351 459                                        1 497 600 853 859                   64,00 13 342 
Bachelor i IT og Informasjonssystemer (Vestfold) Lavere grad E                                               3 637,50                                                    1 812 828                       217 539                         2 030 368                                        1 374 750 655 618                   58,75 11 159 
Bachelor i jus Lavere grad F                                               5 969,86                                                    2 975 212                       357 025                         3 332 237                                        3 865 206 -532 969                 170,97 -3 117 
Bachelor i jus og ledelse Lavere grad F                                               1 236,10                                                        616 038                          73 925                            689 962                                           756 324 -66 362                   31,38 -2 115 
Bachelor i markedsføring Lavere grad F                                               3 104,25                                                    1 547 072                       185 649                         1 732 720                                           354 624 1 378 096                   14,88 92 614 Utgående program - erstattes av markedsføringsledelse
Bachelor i regnskap og revisjon Lavere grad F                                               2 721,00                                                    1 356 070                       162 728                         1 518 799                                        1 778 634 -259 835                   64,83 -4 008 
Bachelor i reiselivsledelse Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             156 324 -156 324                      6,38 -24 502 
Bachelor i sosiologi Lavere grad F                                               6 660,17                                                    3 319 243                       398 309                         3 717 552                                        3 395 850 321 702                 145,75 2 207 
Bachelor i statsvitenskap Lavere grad F                                               5 271,00                                                    2 626 919                       315 230                         2 942 150                                        1 941 234 1 000 916                   76,83 13 028 
Bachelor i visuell kommunikasjon Lavere grad D                                               6 219,75                                                    3 099 750                       371 970                         3 471 720                                        3 747 144 -275 424                 112,38 -2 451 
Bachelor i økonomi og administrasjon Lavere grad F                                                  201,75                                                        100 547                          12 066                            112 612                                        1 958 850 -1 846 238                   55,75 -33 116 
Bachelor i økonomi og ledelse Lavere grad F                                            17 086,75                                                    8 515 559                    1 021 867                         9 537 426                                                       -   9 537 426                           -   9 537 426 Nytt felles program alle 5 campuser og studieplassene ligger i de gamle programmene på hvert sted
Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen Lavere grad F                                               4 912,50                                                    2 448 253                       293 790                         2 742 043                                        2 640 474 101 569                 110,63 918 
Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg Lavere grad F                                               6 912,00                                                    3 444 748                       413 370                         3 858 118                                        4 985 076 -1 126 958                 211,62 -5 325 
Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike Lavere grad F                                               8 612,19                                                    4 292 075                       515 049                         4 807 124                                        5 707 950 -900 826                 260,25 -3 461 
Bachelor i økonomi og ledelse, Vestfold Lavere grad F                                               6 832,18                                                    3 404 968                       408 596                         3 813 564                                        4 128 300 -314 736                 208,50 -1 510 
Bachelorstudium i eiendomsmegling Lavere grad F                                               2 482,50                                                    1 237 209                       148 465                         1 385 674                                        1 203 024 182 650                   47,88 3 815 
Bachelorstudium i informasjonssystemer Lavere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                          1 021 392 -1 021 392                   42,88 -23 820 
Bachelorstudium i informatikk Lavere grad E                                               1 311,00                                                        653 366                          78 404                            731 770                                        2 524 608 -1 792 838                   97,12 -18 460 
Bachelorstudium i innovasjon og entreprenørskap Lavere grad F                                               2 197,88                                                    1 095 362                       131 443                         1 226 806                                        1 667 376 -440 570                   75,12 -5 865 
Bachelorstudium i internasjonal markedsføring Lavere grad F                                               3 399,13                                                    1 694 032                       203 284                         1 897 315                                        1 443 042 454 273                   63,79 7 121 
Bachelorstudium i revisjon Lavere grad F                                               2 435,25                                                    1 213 661                       145 639                         1 359 300                                        1 343 724 15 576                   44,38 351 
Bachelorstudium i turisme og ledelse Lavere grad F                                                  360,00                                                        179 414                          21 530                            200 944                                           912 192 -711 248                   43,04 -16 525 
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Lavere grad F                                               4 343,88                                                    2 164 869                       259 784                         2 424 653                                        2 825 958 -401 305                 116,21 -3 453 
Business Administration for Exchange Students Lavere grad F                                                  446,75                                                        222 648                          26 718                            249 365                                              96 624 152 741                      4,88 31 299 
Coaching og ledelse Lavere grad F                                               1 229,00                                                        612 499                          73 500                            685 999                                                       -   685 999                           -   685 999 Betalingsstudium
Economic studies for exchange students Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             103 950 -103 950                      5,25 -19 800 
Endringsledelse Lavere grad F                                                  100,00                                                          49 837                            5 980                               55 818                                                       -   55 818                           -   55 818 Betalingsstudium
Enkeltemner for, økonomi, historie og samfunnsvitenskap Lavere grad F                                                  422,00                                                        210 313                          25 238                            235 551                                                       -   235 551                           -   235 551 Enkeltemner som inngår i andre studieprogram og studieplassene ligger på disse programmene
Geografiske informasjonssystem, påbygging Lavere grad E                                               1 832,75                                                        913 391                       109 607                         1 022 998                                           241 722 781 276                   10,33 75 632 Planen er at GIS skal tilbys som en spesialisering på BA i økonomi og ledelse og som en mulighet det 3. året på BA i IT og informasjonssystemer. Med dette vil studiepoengproduksjonen kunne økes.
Historie årsstudium Lavere grad F                                                  464,00                                                        231 245                          27 749                            258 994                                        1 044 450 -785 456                   52,75 -14 890 
Human Resource Management (HRM) Lavere grad F                                                  784,00                                                        390 724                          46 887                            437 611                                                       -   437 611                           -   437 611 Betalingsstudium
International management Lavere grad F                                                  214,50                                                        106 901                          12 828                            119 729                                              81 576 38 153                      4,12 9 260 
International Summer School Mostar Lavere grad F                                                  286,50                                                        142 784                          17 134                            159 918                                           188 892 -28 974                      9,54 -3 037 
International Tourism and Innovation Lavere grad F                                                  444,00                                                        221 277                          26 553                            247 830                                              66 924 180 906                      3,38 53 523 Portefølje engelsk sammen med ordinært program
IT og informasjonssystemer, bachelor Lavere grad E                                               2 941,00                                                    1 465 712                       175 885                         1 641 598                                        2 463 786 -822 188                 105,29 -7 809 
Lean Ledelse Lavere grad F                                                  204,00                                                        101 668                          12 200                            113 868                                                       -   113 868                           -   113 868 Betalingsstudium
Marketing and Entrepreneurship Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                49 500 -49 500                      2,50 -19 800 
Motivasjon og mestring Lavere grad F                                                  217,00                                                        108 147                          12 978                            121 124                                                       -   121 124                           -   121 124 Betalingsstudium
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 1 Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             111 276 -111 276                      5,62 -19 800 
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 2 Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                51 876 -51 876                      2,62 -19 800 
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 3 Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             178 200 -178 200                      9,00 -19 800 
Prestasjonsledelse Lavere grad F                                                  249,50                                                        124 344                          14 921                            139 265                                                       -   139 265                           -   139 265 Betalingsstudium
Prosjektledelse Lavere grad F                                                  204,00                                                        101 668                          12 200                            113 868                                                       -   113 868                           -   113 868 Betalingsstudium
Tariffsystemet og personaljus i staten Lavere grad F                                                     48,75                                                          24 296                            2 915                               27 211                                                       -   27 211                           -   27 211 
Årsstudium for tillitsvalgte Lavere grad F                                                  270,00                                                        134 560                          16 147                            150 708                                                       -   150 708                           -   150 708 Betalingsstudium
Årsstudium i bedriftsøkonomi Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                99 000 -99 000                      5,00 -19 800 
Årsstudium i bedriftsøkonomi, Porsgrunn Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             883 476 -883 476                   44,62 -19 800 
Årsstudium i Event og Sport Management Lavere grad F                                                  307,00                                                        153 000                          18 360                            171 360                                           358 776 -187 416                   18,12 -10 343 
Årsstudium i informasjonsbehandling - nettbasert Lavere grad E                                               1 600,00                                                        797 395                          95 687                            893 083                                           827 892 65 191                   35,38 1 843 
Årsstudium i Menneskerettigheter Lavere grad F                                                  824,00                                                        410 659                          49 279                            459 938                                           264 726 195 212                   13,37 14 601 

                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 
Executive Master of Management Høyere grad D                                               2 236,00                                                    1 104 701                       132 564                         1 237 265                                                       -   1 237 265                           -   1 237 265 Betalingsstudium
Lektorutdanning i historie Høyere grad D                                               2 960,50                                                    1 462 642                       175 517                         1 638 159                                           381 600 1 256 559                   13,25 94 835 Lektorstudentene tar BA-emner som allerede tilbys. Oppstart 2013 - første kull var lite og da lite produksjon. 
Master i innovasjon og ledelse Høyere grad D                                               4 145,45                                                    2 048 070                       245 768                         2 293 838                                        1 901 400 392 438                   56,00 7 008 
Master i innovasjon og ledelse, deltid Høyere grad D                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             199 800 -199 800                           -   -199 800 
Master i økonomi og ledelse Høyere grad D                                                  338,00                                                        166 990                          20 039                            187 028                                           777 000 -589 972                           -   -589 972 
Master i økonomi og ledelse, deltid Høyere grad D                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                66 600 -66 600                           -   -66 600 
Master i økonomi og ledelse, Siviløkonom Høyere grad D                                            10 689,25                                                    5 281 050                       633 726                         5 914 776                                        4 533 744 1 381 032                 146,63 9 418 
Mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi Høyere grad C                                                  817,00                                                        403 641                          48 437                            452 078                                           590 400 -138 322                      6,00 -23 054 
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg Høyere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             108 000 -108 000                           -   -108 000 
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike Høyere grad D                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                             310 800 -310 800                           -   -310 800 
Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap Høyere grad D                                               2 152,00                                                    1 063 201                       127 584                         1 190 785                                           983 496 207 289                   25,67 8 075 

                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 
PhD in Marketing Management Forskerutd. PhD                                               1 844,50                                            -                                                         -   0                      3,62 0 

                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 
Business Administration for Exchange Students - fall semester Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Enkeltemner AØS Kongsberg Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Enkeltemner HS Drammen Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Enkeltemner innen økonomi og ledelse- Ringerike Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Examen phil/fac. Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom, deltid Høyere grad D                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Nettstudie Enkeltemner i økonomi og ledelse Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Sosiologi årsstudium Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - deltid Høyere grad D                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Årsstudium i Event og Sport Management, deltid Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Årsstudium i informasjonsbehandling Lavere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Årsstudium i informasjonsteknologi Lavere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Årsstudium i IT og informasjonssystemer Lavere grad E                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 
Årsstudium i juridiske fag Lavere grad F                                                            -                                                                      -                                     -                                          -                                                         -   0                           -   0 

                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 
                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 
                                                           -                                              -                                                         -   0                           -   0 

Sum: 185 501                                     91 428 645                                      10 971 437           102 400 082             -                   73 549 440                            28 850 642              2 897,43        29 270 723                                               
Andel ikke tilknyttet studieprogram (men enkelte emner og 
andre faglige aktiviteter) 17 % 17 % 17 % 17 % 0 % 59 % 0 % 58 %

- ift totalkapasiteten: 9 % 21 %
Økonomisk bærekraft samlet studieportefølje ift andre faglige aktiviteter (Utgjør i årsverk) WP ift Totalkapasitet:
 Totalkapasitet timer (1687xårsverk) 334 682             198 Totalt antall timer i WP: 311 614               
- timer studieprogram 185 501             55 % 110 Totalt antall årsverk i WP: 185                       
= timer andre faglige aktiviteter 149 181             88 Andel i WP ift totalkapasitet: 93 %

Andel totalkapasitet ikke i WP: 7 %
Kostnadsramme BFV 211 071 367      
Kostnad studieprogram 102 400 082      inkl praksis Tildelt basis 2018: 82 337 400          
Kostnad andre faglige aktiviteter 77 723 043        Benyttet basis studieprogram: 28 850 642          
Andre kostnader fra regnskapet 21 196 935        hentes fra ag 98 919 978                               Andel basis studieprogram: 35 %
Balanse 9 751 307          

Andre kostnader fra regnskapet er sum kontoklasse 6, 7, 8 og 9, lønns- og prisjustert med 2,7%, med fradrag for kostnader knyttet til faglige aktiviteter

Studietilbud i Workplan som er slått sammen til ett studieprogram i analysen:
HH Bachelorstudium i internasjonal markedsføring HH Bachelorstudium i internasjonal markedsføring

HH Bachelorstudium i internasjonal markedsføring og reiseliv

Rest kostnad dekkes av 
basis

DBH  Basis pr "fulltids-produksjon" Studieprogram, liste med kode og benevnelse. Sortert høyere og 
lavere grad.

Sum timer pr program i WP (inkl 
faktor, underv, veiledn, vurdering, 

fagl oppd)

Satser for program på høyere og 
lavere grad

Driftsmargin Lønn, ADK, regnskap  Studiepoeng, kandidater, 
utvekslinger 



Studieprogram Nivå Kategori Ressurstimer (totalt) Lønns-kostnad (inkl sos kostn) Andre drifts-
kostnader Sum kostnad Praksis-

kostnader  Inntekt Basis-tilskudd Antall 60 sp 
enheter

 Økonomisk bærekraft pr 
studieprogram (basis/ 60 sp enhet/ 

el heltidsekv el studenter) 

Rest kostnad dekkes av 
basis

DBH  Basis pr "fulltids-produksjon" Studieprogram, liste med kode og benevnelse. Sortert høyere og 
lavere grad.

Sum timer pr program i WP (inkl 
faktor, underv, veiledn, vurdering, 

fagl oppd)

Satser for program på høyere og 
lavere grad

Driftsmargin Lønn, ADK, regnskap  Studiepoeng, kandidater, 
utvekslinger 

HH Historie årsstudium HH Historie, årsstudium
HIU Historie, årsstudium

HH Årsstudium i Menneskerettigheter HH Årsstudium i Menneskerettigheter
HH Årsstudium i Menneskerettigheter (modul 2)

Lavere grad 129 645                                     64 611 595                                      7 753 391             72 364 986               -                   63 696 600                            8 668 386                2 646             3 276                                                        0,13                     
Høyere grad 23 338                                       11 530 294                                      1 383 635             12 913 929               -                   9 852 840                              3 061 089                248                 12 366                                                      0,27                     
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Studieportefølje 2019, egenanalyse Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har i 2018 arbeidet med videre utvikling og planer for 
sin portefølje. Arbeidet er gjort på bakgrunn av USNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet, 
prinsippene for studieporteføljeutvikling (SEFØ) og USNs hovedprioriteringer for inneværende periode.  
 
Fakultetets egen plan for studieporteføljeutvikling er delt i tre faser over tre år:  
 

1. Fase 1: 2018/19 – instituttnivå - konsolidering - omfatter studieporteføljeutvikling og konsolidering 
inkludert revisjon av aktuelle studie- og emneplaner innenfor det enkelte institutt, på campus og på 
tvers av campus.  

2. Fase 2: 2019/20 – instituttovergripende - utvikling og endring - omfatter studiemodelltenkning, 
studieporteføljeutvikling og konsolidering av mer omfattende karakter på tvers av institutter, campus og 
studieveier.  

3. Fase 3: 2020/21 – fakultetsnivå – helhet og sammenheng i studieporteføljen som resultat av endring. 
Fase 3 omfatter siste fase i arbeidet med HIUs studieportefølje etter fusjonen hvor profil for 
studieportefølje på det enkelte campus, på tvers av campus og i alle programmer er tydeliggjort. I denne 
fasen kan erfaringstall i økende grad innarbeides og fakultetets profiler og fagmiljøer spisses. 

 
Konsolidering, utvikling og endring (fase 2) har stått i fokus i år, både for de institutteide programmene og i de 
instituttovergripende programmene (profesjonsutdanningene). Fakultetet meldte i sommer inn foreløpig 
portefølje for 2019, med tilhørende egenvurdering. I kjølvannet av orienteringssaken til styret har fakultetet 
blitt mer bevisst på hvilke deler av porteføljen som krever ekstra oppfølging i årets, og de kommende årenes, 
porteføljearbeid. Dette gjelder spesielt med tanke på kompetansenivå og ressurser. Som konsekvens av dette 
har justering av valgtilbudene for grunnskolelærerutdanningen stått sentralt for fakultetet i høst. Fakultetet har 
i tillegg kartlagt tilbud som har svak rekruttering, og lagt planer for videre samordningsarbeid for å gjøre 
porteføljen mer bærekraftig etter SEFØ-modellen.  

 Dato: 15.10.2018 
Dok.nummer: 18/08000-2 
  
  
  

 
NOTAT 
___ ___ 
     

 

Til: Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 
Kopi til: Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
Fra: Sigrid Jangaard Strand/ Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
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Faglige og strategiske vurderinger 
HIU har en bred portefølje som er relevant for både samfunnsliv og arbeidsliv. Uteksaminerte kandidater er 
etterspurt og tiltrengt. Lærerutdanning er en grunnstein i porteføljen og brorparten av studentmassen ved HIU er 
tilknyttet disse (BLU, GLU, praktisk-pedagogisk utdanning og faglærer). I lærerutdanningene er tilknytningen til 
arbeidsliv sterk gjennom praksis, og det har i løpet av sommeren/høsten kommet på plass flere praksis 2-stillinger 
som bringer praksisfeltet og USN nærmere hverandre.  
 
Samtidig anerkjenner fakultetet utfordringer med å dekke krav til kompetanse på enkelte studiesteder og 
fagområder, spesielt i profesjonsutdanningene. I fakultetets egenmelding som inngikk i orienteringssak om foreløpig 
studieportefølje til USN-styret i juni 2018, ble det tydelig at grunnskolelærerutdanningen er en hovedutfordring for 
HIU. Rektor har også bedt om at programstrukturen og valgtilbudene for GLU vurderes spesielt (rektornotat om 
hovedprioriteringer 2018-2020 datert 3.10.2018).  
 
Grunnskolelærerstudiene 
Grunnskolelærerutdanningene er svært komplekse studieprogrammer (masternivå), og det kreves integrering mellom 
teoristudier og praksisstudier. I dag har GLU avtaler med over 100 lærerutdanningsskoler i regionen, over 200 
praksisskoler i nett- og samlingsbaserte studier og over 500 praksislærere i alle skolens fag og grunnskolens ulike 
trinn. Fakultetet har i høst foretatt en grundig kartlegging av fagmiljø og økonomi knyttet til GLU. Den faglige 
kompetansen har vært vurdert mot de skjerpede kompetansekravene i studiekvalitetsforskriften og 
studietilsynsforskriften, og den økonomiske bærekraften har tatt utgangspunkt i kravet om 20 studenter per 
studieprogram/emne - med mindre institusjonen har et særlig nasjonalt ansvar. Fakultetet har også merket seg 
tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet i Etatsstyring 2018, der et helthetlig arbeid gjennom Veikart for 
lærerutdanning og fokus på rekruttering «i alle tre» fylker, er fremhevet. 
 
For studieporteføljen høsten 2019/20 har fakultetet i GLU-utdanningene foretatt en spissing av fagvalg og redusert 
valgmuligheter per campus, innenfor rammene av vedtatt modell. Grunnlaget for justeringene er fakultetets stedlige 
kompetanse ved det enkelte lærerutdanningscampus, antall studenter knyttet til det enkelte studieprogram/campus 
og regionens etterspørsel etter de største skolefagene. Emner skal også gjennomføres med økt digitalisering, dvs. 
med ulike varianter av nett-campus-basert studium for å ivareta de tre punktene ovenfor. I justert struktur skal 
fremdeles alle grunnskolens fag dekkes i vår region. Fagene norsk og matematikk prioritert for å øke kandidatenes 
jobbmuligheter i tråd med signaler fra regionen. I GLU 1-7, der norsk og matematikk er obligatorisk, er det lagt til 
rette for påbygning i disse fagene ved de fleste campus.   
 
Arbeidet med nevnte justeringer har vært utfordrende, i den forstand at endringer ett sted umiddelbart 
avstedkommer endringer et annet sted. I noen grad, særlig ved studiested Notodden, har konsekvenser av foreslåtte 
endringer – innen matematikk, men med konsekvenser for gjennomføringen av samfunnsfag – blitt oppfattet som 
krevende og med et stort skadepotensial for selve studiestedet. Fakultetet har fulgt opp denne uroen, innen de 
meget knappe rammene vi har hatt til rådighet når det gjelder tid og kapasitet.  
 
I møter den 11. og 12.oktober ble således de ulike berørte fagmiljøene på Notodden orientert og fikk anledning til å 
melde inn sine synspunkter. Fakultetsledelsen gjorde rede for fakultetets prosesser basert på premissene i forskrift, 
SEFØ-modellen og annet, og de tette sammenhengene mellom fag i utdanningen. Vår erfaring er at dette forstås 
rimelig godt, men at konsekvensene av de foreslåtte justeringene samtidig ble gjenstand for til dels sterk kritikk. 
Fakultetet oppfatter at uroen i stor grad er knyttet til en opplevelse av at studiestedet i seg selv er truet. Etter dette 
er både ledergruppas egne løsningsforslag og innspillene fra fagmiljøene blitt jobbet svært mye med. Dekan og 
visedekan har blant annet vært i dialog med rektor.  
 
Fakultetet oppfatter handlingsrommet som begrenset, gitt de forskrifter og premisser som disse sakene er underlagt. 
Tolkingsrommet er begrenset, men noe pragmatisk handlingsrom er likevel stede. Fakultetet har søkt å utnytte det på 
en måte som er i samsvar med oppdraget vårt. Opplevelsen av knapp tid og alvorlige konsekvenser er uunngåelig hos 
alle involverte. Like fullt må det legges til grunn at forskrift og rammevilkår ikke bare er ufravikelige, men at våre 
overordnede myndigheter gjennom disse ønsker en «oppstramming» av studieporteføljen både nasjonalt og 
regionalt. Enhver «løsning» synes som nevnt å gi konsekvenser som enten er i strid med forskrift og retningslinjer, 
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eller oppleves å berøre studiested Notodden i en grad som vekker sterk uro. Det har blitt klart for fakultetet at 
uansett hvilken løsning som velges i den aktuelle saken, vil konsekvensene være både omstilling og krevende tiltak. 
 
Det er en svært komplisert og anstrengende kabal fakultetet er satt til å håndtere, men for nett- og samlingsbasert 
GLU 5-10 er det besluttet at man går inn for å holde fast ved en studiemodell der norsk og matematikk tilbys som fag 
1 på Notodden i 2019/2020. Dette er kommunisert til de aktuelle fagmiljøene. Framtiden for denne løsningen, som 
fakultetet søker Styrets godkjenning av, vil være helt avhengig av hvilke faglige ressurser – førstekompetente 
faglærere – man får tilgang til. Tilfanget av kompetente lærere innen matematikk på Notodden har over lang tid vist 
seg å svekkes. Man er nå forbi det punktet hvor fagmiljøets størrelse og kompetanse opp mot tilbudet på campus kan 
sies å være i tråd med forskrift. Det legges imidlertid opp til en forsterket og fornyet innsats for å forsøke å innhente 
ressurser kommende år som kan legge til rette for en løsning som vil være tilstrekkelig. HIU legger videre opp til at 
nett- og samlingsbasert GLU 1-7 og GLU 5-10 får samme fagvalg for fag 2. Dette er kunst og håndverk, samfunnsfag 
og naturfag. Studenter i GLU 5-10 vil også kunne velge kroppsøving.  
 
Med tilnærmingen fakultetet har valgt for GLU 1-7 og GLU 5-10 ivaretas studentenes muligheter for framtidig arbeid, 
ved at de vil ha ett av grunnskolens to største fag, som er norsk og matematikk. Det framkommer også naturlige 
fagkombinasjoner knyttet til norsk og matematikk i begge utdanninger. Det vil dessuten, altså for kullet som starter 
opp høsten 2019, bety at parallelføring av klassene på 1-7 og 5-10 lar seg gjennomføre som i dag, og at 
klassestørrelsen på 1-7 ikke synker under kritisk nivå. Berørte fagmiljøer har hatt mulighetene for parallelføring som 
et hovedønske.  
 
Nevnte løsning gjelder i denne omgang kun 2019/2020. Framtidige løsninger vil måtte legge til grunn nyrekruttering 
av fagperson(er) på et område som har vist seg ekstremt krevende. Det betyr også at framtidens matematikkmiljø, i 
den grad Studietilsynsforskriften eventuelt tillater det, vil måtte integreres på tvers av studiesteder og framstå som 
ett. Lykkes ikke fakultetet med rekrutteringen, og gis det ikke klarsignal for den typen integrasjon som her er 
beskrevet, vil de opprinnelig foreslåtte løsningen måtte aktiveres på ny.   
 
Videre vil det, selv om fagvalg er tilpasset kompetansekrav og antall studenter, være tilfeller der studentene ikke kan 
få foretrukket fag fordi få studenter har valgt faget. Fakultetet forholder seg da til at studieprogram/emner skal ha 20 
studenter. Fakultetet vil i slike tilfeller hvor det er for få studenter til å starte et fag, ha gode rutiner på plass for å 
varsle studentene om dette. I praktisk-estetiske fag kan det være naturlig å ha en noe lavere grense enn 20 på grunn 
av verksteder og spesialområder innen faget. Ved å samordne mulige fagvalg for GLU 1-7 og GLU 5-10 på det enkelte 
campus, gis også en større fleksibilitet med tanke på studentenes mulighet for fagvalg og USNs ansvar for å ivareta 
alle skolefag i regionen. 
 
PPU, faglærerutdanning og rammefaktorer 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ligger innenfor HIUs kjerneområde. PPU gjennomføres i dag ved studiestedene 
Notodden, Ringerike og Vestfold. Det har vært god rekruttering og god kandidatproduksjon ved alle campus, med god 
margin til KDs kandidatmåltall på 202 kandidater. I PPU tilbys 30 studiepoeng pedagogikk og fagdidaktikk i 15-
studiepoengsemne i mange skolefag, hvor de fleste også tilbys også som masterfag i grunnskolelærerutdanningene. I 
samarbeid med Handelshøyskolen og deres fagmiljø tilbys markedsføring, juss og økonomi fra campus Ringerike. 
 
Fakultetet har en uttalt plan for konsolidering av egen lærerutdanning til fire studiesteder innen to år. Disse er 
Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold, hvor fakultetet i dag har barnehagelærerutdanning og 
grunnskolelærerutdanning. Det betyr en klar intensjon i fakultetet om at all lærerutdanning ved HIU i Buskerud skal 
gjennomføres ved campus Drammen, hvor også fagmiljøet befinner seg. Ved campus Drammen opplever HIU i dag 
stort press på kontorer og undervisningsfasiliteter, slik at rammene for undervisning av PPU med 120 studenter i 
Drammen fra studieåret 2019 må anses som uforutsigbare. Denne uforutsigbarheten vanskeliggjøre også videre 
utvikling av de lærerutdanningene som allerede finnes ved studiestedet. Drammen rekrutterer faglig ansatte og 
studenter, men fakultetet har ikke fysisk plass til å følge opp utviklingsmulighetene. HIU vil dermed, studieåret 2019, 
beholde de store pedagogikksamlingene i PPU på Ringerike, men undersøke om det er mulig å flytte 
fagdidaktikkgrupper til Drammen. 
 
BLU, GLU og PPU rekrutterer solide studentgrupper på de fleste campus. Faglærerutdanningene i kroppsøving og i 
kunst og håndverk har per i dag svakere studenttall, men til gjengjeld solide fagmiljøer. Av strategiske grunner ønsker 
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fakultetet å holde utdanningene i gang. Nasjonalt jobbes det med utredning av to-faglige faglærerutdanninger. Her 
ser fakultetet flere gode muligheter til å utvikle løp som gjør kandidatene mer attraktive i arbeidslivet. I påvente av en 
slik endring jobber instituttene godt med å øke studentgruppene i utdanningen, blant annet gjennom samkjøring av 
emner i flere utdanninger. Årsstudier som samkjøres med første år i utdanningen har også vist seg å være en god 
rekrutteringsarena for faglærerutdanningene. HIU ønsker at USN skal holde en solid og pålitelig posisjon som tilbyder 
av faglærerutdanninger, og ønsker derfor å ta opp studenter til disse utdanningene også i 2019.  
 
Rekruttering 
Fakultetet ser at det er flere studium som rekrutterer få studenter og/eller har utfordringer knyttet til størrelse eller 
kompetanse i tilhørende fagmiljø. Instituttene har i høst ikke bare kartlagt fagmiljøene sine med tanke på valgfag i 
GLU, men også totalt sett per campus opp mot behovet i utdanningene de bemanner. Noen av årets søknader om 0-
opptak vil gjenspeile behov for å omfordele faglige ressurser, andre gjenspeiler svake rekrutteringstall. Søknader om 
0-opptak med begrunnelser ligger i vedlegg 1.   
 
Studiene som har størst utfordringer med å rekruttere grupper på minimum 20, er i stor grad knyttet til praktisk-
estetiske fag på Rauland og på Notodden. USN har et spesielt nasjonalt ansvar for studiene innen tradisjonskunst og 
folkemusikk som tilbys ved studiested Rauland. UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv forplikter Norge til å 
forvalte kulturarven på en god måte. Studiene i Rauland er med på å ta vare på, samt videreutvikle kunnskap i og om 
kulturuttrykk som er viktige for framtida. HIU mener at også miljøet innenfor kunst og håndverk er et nasjonalt ansvar 
for institusjonen. Regjeringen har som mål å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, dette ønsker også HIU 
og ser miljøet på Notodden som en grunnmur for slik satsning. De praktisk-estetiske fagfeltene har i visse 
sammenhenger utfordringer med å betjene studentgrupper på minimum 20 studenter, da verkstedplasser, HMS og 
andre rammefaktorer setter naturlige begrensninger. Fagmiljøene i kunst og håndverk ønsker et måltall på 15 
studenter for å ta hensyn til fagenes egenart. Fakultetet støtter dette, men ser samtidig at det er rom for at også 
disse fagområdene i større grad kan samkjøre og samordne program, spesielt årsstudier. 
 
 
Økonomiske vurderinger og langsiktige planer 
Dagens økonomiske situasjon på HIU viser et betydelig mindreforbruk. Arbeidet med langtidsbudsjettet har likevel 
vist at dagens situasjon ikke vil vedvare, og at mindreforbruket vil synke kraftig de nærmeste årene. Endringene i 
fagvalg i grunnskolelærerutdanningene er et steg for å styrke faglig og økonomisk bærekraft for fakultetets portefølje. 
Det vil være behov for ytterligere grep i porteføljeutviklingen de kommende årene. Fakultetet har blitt bedt om å lage 
en handlingsplan for videre arbeid der porteføljen ikke dekker kompetansekrav eller andre deler av SEFØ-
prinsippene. Denne vil som avtalt leveres 1. november.  
 
 
Status for samordning av likelydende studieprogram på tvers av campus 
De siste årene har fakultetet samordnet store deler av porteføljen på tvers av studiestedene. 
Grunnskolelærerutdanningene ble samkjørt i ny modell fra 2017 på bakgrunn av nytt nasjonalt rammeverk. 
Årsstudiene i språkfag, bachelor i språkfag (Bø, Vestfold og nett), barnehagelærerutdanningene (Vestfold, Drammen, 
Porsgrunn, Notodden/nett- og samlingsbasert) og master i pedagogikk (Vestfold, Drammen, Notodden) fikk 
samordnede modeller fra 2018. Master i pedagogikk har valgt en ny og innovativ løsning ved å tilby et nett- og 
samlingsbasert studium med samlinger som veksler mellom de tre involverte studiestedene. I tillegg vil PPU (Vestfold, 
Notodden og Ringerike) få ny og samordnet modell fra 2019, som tilsvar til ny nasjonal Forskrift om rammeplan for 
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Fagfornyelsen. 
 
Det er flere prosesser med sammenslåing og samkjøring som er under vegs, men som ikke kunne fullføres innen dette 
årets frister. Studiene i pedagogisk veiledning er i prosess for endring og samkjøring, emneplanene er til en viss grad 
samkjørt allerede. Studiene tilbys i dag ved studiestedene Vestfold, Notodden og Drammen. Bachelorene innen 
idrettsfag er under omorganisering. Sannsynligvis vil arbeidet munne ut i søknader om ny-akkreditering for disse 
studiene. Etter planen vil det søkes om endringer allerede på nyåret 2019 med iverksettelse av endringer fra august 
2020.  
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Betalingsfinansierte studietilbud 
Fakultetet har flere studier som er studiepoenggivende hvor studentene betaler selv, og som åpnes for søknad 
gjennom EVU-opptak. Oversikt HIUs studier i denne kategorien leveres som ønsket i fakultetets forslag til portefølje 
1.november. Det er ikke alle studier i denne kategorien som settes i gang hvert år. Oppstart avgjøres ut fra en 
vurdering av etterspørsel og ressurstilgang internt.  
 
Fakultetet er klar over at enkelte studier i denne delen av porteføljen har mange eksterne ressurser inne i 
undervisning. Eksempelvis har fakultetet studiet Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter til evaluering. 
Fakultetet har intensjon om å fortsette programmet, men vi ønsker en nærmere analyse av om dette studiet følger 
SEFØ-prinsippene og studietilsynsforskriften i tilstrekkelig grad.  
 
Den betalingsfinansierte delen av HIUs portefølje tar utgangspunkt i markedsbehov og unike fagmiljøer ved fakultetet 
som dekker spesifikke samfunnsbehov. Betalingsstudiene følger i hovedsak prinsippet om et minimum på 20 
studenter per gruppe. Unntakene er der USN og HIU har unike fagmiljøer som kan tilby unike tilbud innenfor mer 
nisjepregede felt.  
 
Ut fra matrisen som fulgte med som vedlegg 2 i bestillingen ser vi at det er studieprogram ved HIU som er 
feilregistrert i FS. Fakultetet ønsker fram mot porteføljen 2020 å kvalitetssikre alle registreringer av studieprogram for 
å rydde opp i dette.  
 
 
Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)  
Bidrags- og oppdragsaktiviteten ved fakultetet (studiepoenggivende videreutdanninger) følger nasjonale prosjekter 
og føringer. Dette er aktivitet som er knyttet til eksempelvis lærerspesialistordningen, kompetanse for fremtidens 
barnehage og kompetanse for kvalitet.  
 
Utfordringen for HIU er ikke tilgang på økonomiske ressurser eller prosjekter å gå inn i, men de egne faglige og 
administrative ressurser som skal til for å håndtere de mange forespørslene og behovene sektoren ønsker at vi skal 
dekke. Når det gjelder de faglige ressursene i fakultetet dras disse mellom den bevilgningsfinansierte porteføljen og 
den eksternfinansierte virksomheten (etter- og videreutdanning). Det er en stor utfordring å delta og levere 
tilfredsstillende produkter som tilsvar til de mange offensive offentlige satsningene. 
 
HIU ønsker til slutt kort å kommentere etterutdannings-aktiviteten (ikke-studiepoenggivende kurs). Dette er et felt 
som setter ytterligere press på fakultetets ressurser. Eksempelvis er desentralisert ordning for skolebasert 
kompetanseutvikling svært krevende å følge opp. Her har fakultetet sommeren 2018 ansatt to administrative 
prosjektledere for å følge opp dette spesielt, en med ansvar mot skole og en mot barnehage.  
 



Vedlegg 1  

Søknader om 0-opptak 2019 fra HIU 
Nr. Studietilbud Søkerkode  Begrunnelse 

1.  Bachelor i natur, miljø og friluftsliv 447 En sammensatt studiemodell som henter emner fra flere ulike bachelorgrader. Det er per i 
dag for få søkere/studenter som velger denne kombinasjonen. 

2.  Kuratorarbeid, halvårsenhet 6526 Medarbeideren som var ansvarlig for studiet gikk av med pensjon august 2017.  Det 
planlegges søknad om nedleggelse før neste studieporteføljesak. 

3.  Kultur og ledelse, deltid 6524 Faglig ansvarlig er stipendiat uten undervisning. Det vurderes å gjøre studiet om til 
betalingsstudium for opptak 2020. 

4.  Master i pedagogikk med vekt på 
didaktikk og ledelse 

6170 Institutt for pedagogikk reviderte i fjor sin master i pedagogikk, som nå er et samlet 
masterstudium med samlinger både i Drammen, Vestfold og på Notodden. Studiet her har 
fremdeles aktive studenter og må derfor stå som aktivt, men ikke ta opp nye studenter.  

5.  Master i utdanningsvitenskap, 
deltid/heltid 

6171/6172 Fagpersonalet som opprinnelig var tilknyttet master i utdanningsvitenskap er i dag tiltrengt 
i overgangsmasteren for GLU. GLU-masteren skal ha opptak også i 2019.  

6.  Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen  Studiet er avløst av nyere program som treffer ønsket målgruppe bedre. Er planlagt 
nedlagt, søknad sendes på nyåret 2019.  

7.  Master i faglitterær skriving 6123 Se utvidet begrunnelse under.  
 

Begrunnelse for søknad om 0-opptak, Master i faglitterær skriving 
I forbindelse med det årlige studieporteføljearbeidet er det gjort en vurdering av programmet Master i faglitterær skriving. Til grunn for vurderingen ligger 
SEFØ-modellen, og hver dimensjon ved denne er gjort rede for nedenfor. Det har vært avholdt to møter med programkoordinatorene, der spørsmålet om 
hvordan programmet svarer opp de ulike faktorene i modellen, har vært grundig diskutert. Dekan og instituttleder har så gjort en totalvurdering, og 
konklusjonen er at det meldes 0-opptak for opptaket i 2019. Til grunn for beslutningen ligger følgende:  
 
Strategi 
Programmet tilbyr ikke profesjonsutdanning, og det er heller ikke samvirke mellom dette programmet og fakultetets profesjonsutdanninger. Per i dag er det 
ingen uteksaminerte kandidater som har blitt tatt opp på våre PhD-program. Programmet har som mål å utdanne profesjonelle fagskrivere, men søk på 
kandidatene fra kullene 2007-2013 i Oria viser at kun 33% av kandidatene har publisert faglitterært ut over masteroppgaven sin, og fritekstsøk på de 
uteksaminerte kandidatene viser at 0,6% har stilling som redaktør i dag. Med disse tallene som bakgrunn, er det grunnlag for å konkludere med at studiet i 
liten grad er arbeidslivsorientert. Programmet har en viss samfunnsrelevans ved at det er det eneste av sitt slag i Norge, ved sitt samarbeid med  



Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening, og ved at det bidrar lokalt til kulturarrangementer. Slike momenter er positive, men alene vil de ikke gi 
et program status som strategisk betydningsfullt.  
 
Etterspørsel 
Studiet startet opp i 2007, og fram til 2009 var det årvisse opptak. Fra 2011 ble det innført opptak hvert annet år for å møte sviktende etterspørsel. De 
historiske tallene i FS viser at det er et betydelig antall studenter som slutter underveis, og at mange studenter bruker lang tid på å fullføre. 
Kandidattallproduksjonen er således svært lav (2012: 9 kandidater, 2013: 4 kandidater, 2014: 3 kandidater, 2015: 6 kandidater, 2016: 6 kandidater). Ved 
opptak er det i snitt halvparten av førsteprioritetssøkere som får opptak. Dette tilsier godt kvalifiserte og høyt motiverte studenter, og da er det store 
frafallet underveis desto mer problematisk. Studiepoengproduksjonen er relativt godt, et forhold som indikerer at emnene er populære, men at 
masteroppgaven er av underordnet betydning.  
 
Faglighet 
Pr i dag innfrir ikke programmet Studietilsynsforskriftens krav til faglighet, med en bemanning på 45% førstekompetanse. Andel professorkompetente er 
begrenset til isolerte veiledningstimer av et fåtall studenter, og kan således ikke regnes som deltakelse i sentrale deler av programmet. Det er ikke aktuelt å 
allokere ressurser fra strategisk viktige programmer som femårig GLU for å innfri studietilsynsforskriften på et program med så marginal strategisk 
betydning som dette programmet. Fagmiljøet er i dialog med NFFO for å få opprettet en eksternt finansiert professor II-stilling, men utfallet her er høyst 
uvisst. De faglige tilsatte med førstekompetanse har et godt stykke igjen før de er professorkompetente.  

Økonomisk bærekraft 
Studiets modell har lagt opp til arbeidsmåter og vurderingsformer som er svært kostnadskrevende for instituttet, uten at det ser ut til å ha hatt nevneverdig 
effekt på programmets kandidatproduksjon.  
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Ettersending HIU, søknad om 0-opptak fireårig ITEPS 

HIU har i høst søkt om endring av programmet International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS). 
Programmet er i dag en fireårig bachelorgrad som tilbys i tett samarbeid med NHL Stenden i Nederland, som har et 
tilsvarende program. Fakultetet har i høst søkt om å endre programmet fra fire år til treårig bachelorgrad. Endringene 
fakultetet ber om er vurdert som både strategisk, faglig og økonomisk fordelaktige og nødvendige for videre drift. 
Utdannelsen i nytt format vil også bedre dekke behov i arbeidsmarkedet kandidatene møter når de skal søke jobb i 
internasjonale skoler i Norge og utlandet.  
 
Det har vært tvil om endringen fakultetet søker om er en vesentlig endring eller krever re-akkreditering. Hvis re-
akkreditering kreves vil den treårige utdanningen ikke komme på plass før oppstart 2019. Skulle dette skje og 
ønskede endringer ikke kan tre i kraft fra opptak 2019 ønsker fakultetet 0-opptak for den eksisterende fireårige 
graden i påvente av re-akkreditering.  
 
Søknaden fakultetet her fremstiller vil ikke ha innvirkning på våre forpliktelser i dagens samarbeid med NHL Stenden. 
 

 Dato: 29.10.2018 
Dok.nummer: 18/08000-12 
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Begrunnelser for program i økonomisk ubalanse ved HIU 
Økonomiavdelingen har i forbindelse med årets porteføljesak levert sine beregninger på økonomisk 
bærekraft i fakultetets studieprogram. Fakultetet vil her forklare/begrunne studier som i denne 
rapporten er betegnet som ikke økonomisk bærekraftige.  
 

Utgåtte eller utgående utdanninger 
HIU har en rekke utdanninger som er utgående som henger sammen med den gamle fireårige 
grunnskolelærerutdanningen på bachelornivå. Disse vil ikke kommenteres videre, da de vil ryddes ut 
av porteføljen i løpet av de neste 1-2 årene eller tilpasses ny GLU.  

GLU forkurs matematikk  
Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert  
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Norsk og samfunnsfagsmodell  
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Realfagsmodell  
Engelsk 1  
Matematikk 2  
Naturfag 5-10  
Norsk 1-7 nett  
Kompetanse for kvalitet - naturfag 1 

EVU-studier 
Studiene kommenteres ikke videre.  
Kompetanse for fremtidens barnehage - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen  
Kompetanse for kvalitet - engelsk 1  
Kompetanse for kvalitet - engelsk 2  
Kompetanse for kvalitet - matematikk 1, 1-7 trinn  
Kompetanse for kvalitet - matematikk 2  
Kompetanse for kvalitet - matematikk1 - trinn 5-10  
Kompetanse for kvalitet - norsk 1  
Kompetanse for kvalitet - norsk 2  
Kompetanse for kvalitet naturfag 1-7  
Norsk som andrespråk  
Norsk 1-7 region Over gjerdet  
Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv  
Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter  

Bachelor i historie og lektorutdanning i historie 
Studiene eies ikke av HIU, men HH. HIU leverer en viss andel ressurser til programmet men står ikke 
ansvarlig for den økonomiske bærekraften for programmet som helhet. Kommenteres ikke videre. 

Lærerutdanninger 
Det er flere av lærerutdanningene ved HIU som er merket rødt i vurderingen av økonomisk 
bærekraft. Lærerutdanningene er grunnsteiner i HIUs portefølje og det vil være uaktuelt å ikke starte 
disse opp som planlagt i 2019. Fakultetet anerkjenner likevel at utdanningene er svært 
ressurskrevende og har driftsmessige utfordringer. Utviklingen av lærerutdanningene er i fokus ved 
fakultetet og det arbeides med flere grep som kan bedre situasjonen økonomisk. Blant disse er 
spissing av fagtilbud i GLU ut fra gruppestørrelse og faglig kompetanse per campus.  



Bachelor - barnehagelærerutdanning, deltid  
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7  
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10  

International Teacher Education for Primary Schools  
Fakultetet har i høst søkt om endringer som vil ha stor betydning både for den økonomiske og faglige 
bærekraften i programmet. Dersom de nødvendige endringene ikke lar seg gjennomføre i høst 
ønsker fakultetet i 0-opptak i 2019.  

Pedagogisk veiledning i skole og Pedagogisk veiledning, Buskerud  
Pedagogisk veiledning er kompetansehevende tilbud til praksislærere i skole og barnehage. Studiene 
er avgjørende for å få solide praksislærere som kan være gode veiledere for våre studenter i praksis 
og fungere som samarbeidspartnere for utviklingen av utdanningene.  

Blues  
Studiet hadde oppstart med første gruppe høsten 2018, fakultetet mener derfor at dataene som er 
innhentet er for usikre til å kommenteres. Studiet utvides fra opptak 2019 til et årsstudium. 

Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design  
Instituttet jobber med å sikre en god bruk av de samlede lærerkrefter og få til samkjøring og flyt der 
det er mulig. Programmet er bygget opp slik at første år samkjøres med årsenhet i Tegning og bilde 
på Notodden. Årsenheten Kunst og design i Vestfold er også godkjent som første år av bacheloren og 
rekrutterer direkte til andre året. I tredje studieår samkjøres flere av emnene med andre 
programmer. I emnet studentbedrift (15 stp.) går studentene sammen med studenter fra 
programmene Digitalt mediedesign og Design i nye medier. Emnet Vitenskapsteori (5 stp.) er 
samkjørt med faglærerstudiet. Fakultetets vurdering er at studiet har en organisering og et fagmiljø 
som ivaretar SEFØ-modellen. 

Bachelorstudium i kulturledelse 
Bachelor i kulturledelse ved USN har en unik stilling i Norge. Studiet har en kombinasjon av 
kulturanalytiske og sektornære emner som gir kandidatene gode forutsetninger i framtidige 
yrkeskarrierer.  

Studiet har vært gjennom en revisjonsprosess og søknad om vesentlige endringer er behandlet i UFU 
i høst. Målet med prosessen har blant annet vært å øke studiepoengsproduksjonen og 
gjennomstrømningen i programmet, som vil gjøre programmet mer lønnsomt. Det er også ønsket en 
bedre sammenheng og forberedelse mot videre studier på master og Ph.d. i samme fagfelt. 

Norsk årsstudium, nett  
Det er ikke registrert noen produserte studiepoeng på dette studiet i beregningen 
økonomiavdelingen har lagt frem. Dette stemmer ikke overens med dataene fakultetet finner i DBH. 
Programmet tilbys på deltid og produksjonen i studentgruppa er som forventet.   

Studiet ble før oppstart 2018 revidert og samkjørt med årsstudiene vi tilbyr på campus (Bø og 
Vestfold). Studiene fikk i den sammenheng nye programkoder og som konsekvens er det registrert to 
ulike program i DBH for 2018, et med produksjon (Norsk årsstudium samlings- og nettbasert) og et 
uten (Norsk årsstudium nett). For våren 2018 vil det være førstnevnte program med produksjon som 
stemmer, men fra høsten 2018 vil sistnevnte registrering være korrekt (første kull i ny ordning). 
Fakultetet mener det er feil i datagrunnlaget som ligger til grunn for det negative resultatet. 



Ungdomskunnskap 
Programmet har rekruttert bedre til oppstart 2018 og det forventes økt studiepoengsproduksjon, 
uten at dette vil kreve økning i ressursbehov. Det er derfor forventet at programmet være i bedre 
økonomisk balanse i løpet av våren 2019.  

Nordic Backcountry skiing and Outdoor Leadership  
Det er ikke registrert noen produserte studiepoeng på dette studiet i beregningen 
økonomiavdelingen har lagt frem. Dette stemmer ikke overens med dataene fakultetet finner i DBH. 
Studiet hadde våren 2018 åtte studenter som alle fullførte halvårsenheten på 30 studiepoeng. 
Fakultetet mener det er feil i datagrunnlaget som ligger til grunn for det negative resultatet. 

Outdoor Leadership, Culture and Ecophilosophy  
Det er ikke registrert noen produserte studiepoeng på dette studiet i beregningen 
økonomiavdelingen har lagt frem. Programmet tilbys på høstsemesteret og en beregning for 2018 vil 
derfor naturlig nok ikke ha registrert produksjon per dags dato, men ressursbruk vil være planlagt i 
Workplan.  

Det friluftslivsfaglige miljøet har primært 3 internasjonale partnere til sine utvekslingsprogram og 
jobber nå med å få flere partnere med «inn-avtaler» for å sikre god studentrekruttering. Tidligere 
hadde emnene mange free-movers, men vår institusjon ønsker ikke å åpne for dette. Som en 
konsekvens avvises studenter som ikke kommer fra partnerinstitusjoner. Dette er en praksis 
fakultetet ønsker å se nærmere på. 

Idrett, årsstudium  
Det er ikke registrert noen produserte studiepoeng på dette studiet i beregningen 
økonomiavdelingen har lagt frem. Dette stemmer ikke overens med dataene fakultetet finner i DBH. 
Studiet byttet i 2018 programkode som følge av endring og samkjøring etter fusjonen. Det er 
registrert to ulike programkoder i DBH for 2018, en med produksjon og en uten. Førstnevnte vil være 
korrekt for våren 2018, sistnevnte fra høsten 2018. Det har med andre ord vært 
studiepoengsproduksjon i 2018, men dette har ikke kommet med i økonomiavdelingens beregninger. 
Fakultetet mener det er feil i datagrunnlaget som ligger til grunn for det negative resultatet. 

 



Tiltaksplan for porteføljearbeidet 2020 ved HIU 
Fakultetets plan for studieporteføljeutvikling er delt i tre faser over tre år hvor porteføljearbeidet 2020/21 tredje og siste fase. Arbeidet med porteføljen 2020 skal være på 
fakultetsnivå og sørge for helhet og sammenheng i studieporteføljen som resultat av endring og med opparbeidede erfaringstall som bakteppe. Profil for studieportefølje 
på det enkelte campus, på tvers av campus og i alle programmer skal i dette arbeidet tydeliggjøres og spisses.  
 
HIU har i porteføljearbeidet 2019 blitt forespurt om å lage en tiltaksplan for arbeidet mot 2020 med fokus på program som ikke oppfyller SEFØ-kravene. Fakultet 
anerkjenner dette behovet, og har laget en plan som skal sørge for at man ligger i forkant i porteføljeutviklingsarbeidet og har et tydeligere blikk på studiekvalitets- og 
studietilsynsforskriften under vegs. Tiltaksplanen skal gi konkret periodisering for arbeidet og være grunnlag for tematisk dialog med de ansatte.  
 

Periode  Frist Tiltak/aktivitet Deltakere/ansvar 

Desember 2018 1.1.2019 Diskusjon og fastsettelse av overordnede prinsipper for porteføljen 2020 og arbeidet med denne. Dekan etter samråd med 
ledergruppa 

Januar 1.2.2019 Oppdatert analyse av studier som ikke dekket SEFØ-kravene i innmelding 2019 med fokus på 
fagmiljø og økonomi.  

Instituttledere og visedekaner i 
dialog med fagmiljø og 
administrative ressurspersoner 

Januar/Februar  Kartlegging og kategorisering av nødvendige og ønskede endringer for portefølje 2020 og 
igangsettelse av søknadsarbeid. Spesielt fokus på studier som har utfordringer med SEFØ-
kravene.  

- Mindre endringer 
- Vesentlige endringer 
- Nedleggelser 
- 0-opptak 

Instituttledere og visedekaner i 
dialog med fagmiljø og 
administrative ressurspersoner 

Mars 1.04.2019 Kvalitetssikring av registreringer i FS av EVU-porteføljen. Koordineres av teamleder EVU 
og fakultetsrådgiver 

April  17.04.2019 Innsending av søknader om nedleggelser og vesentlige endringer til UFU 
(UFU-møte 8-9.mai, styremøte 13.juni). 

Dekan, visedekaner, 
instituttledere 

Juni 20.06.2019 Beslutninger om 0-opptak 2020. Dekan etter samråd med 
ledergruppa 

September/oktober 15.oktober Fastsettelse av studieporteføljen 2020 (Bevilgningsfinansierte studier, betalingsstudier og 
utvekslingsstudier). Skriftliggjøring av porteføljesaken og tallfesting av ønskede studenttall.  

Dekan etter samråd med 
ledergruppa 

 



                                                                    Egenanalyse HS Innmelding av studieportefølje studieåret 2019/20 

 
 

1 
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Bakgrunn – drivere for fakultetets porteføljeutvikling   
Med bakgrunn i USNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet, prinsippene for 
studieporteføljeutvikling samt styresak 18/03735-1 Orientering om status for gradsgivende studier før 
vedtak i studieporteføljen for 2019-2020, melder HS inn egenanalyse knyttet til studieportefølje for 
studieåret 2019/20. Fakultetet har totalt 2 395 fullfinansierte studieplasser til fordeling for budsjettåret 
2019. 
 
Årlig fastsettes kandidatmåltall i forbindelse med statsbudsjettet for enkelte utdanninger på universitets- 
og høyskolenivå. Dette er utdanninger der det er særlig viktig at sektoren når målene for å møte 
samfunnets behov. Kandidatmåltallene er å forstå som et minstekrav til tallet på uteksaminerte 
kandidater fra den enkelte institusjon. Fakultetet har 1 885 av sine utlyste studieplasser bundet opp til 
utdanninger med kandidatmåltall. Dette gjelder bachelorutdanning i radiografi, sykepleie, vernepleie samt 
mastergrader innen anestesi, intensiv og jordmor. I tillegg kommer videreutdanningene i kreft og 
operasjon.  
  
Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt en differensiert finansieringssats per studieplass i kategoriene 
A-F. HS har 31,9 % av sine studieplasser i kategori D og øvrige 67,68 % av sine studieplasser i kategori E. 
Fakultetet har 10 plasser i kategori C.   
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Figur 1: Studieporteføljeutvikling ved HS – oversikt over drivere for fakultetets porteføljeutvikling 
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Denne tekstlige analysen av fakultetets studieportefølje vil redegjøre for hvordan fakultetet jobber, 
operasjonaliserer og utvikler disse driverne i sitt porteføljearbeid. Fakultetets porteføljeutvikling på alle 
nivå koordineres gjennom det institusjonelle porteføljeutviklingsprosjektet ved USN.  

 

1. Strategisk og faglig betydning  
Fakultetet for helse- og sosialvitenskap er gitt et viktig og overordnet samfunnsmandat gjennom sitt 
ansvar for utdanning og formidling samt forskning og innovasjon innenfor helse- og sosialfagsområdet. 
Samfunnsmandatet gjenspeiles i fakultetets visjon om å være ledende innen utdanning, forskning og 
fagutvikling for kunnskapsbaserte og personorienterte helse- og sosialtjenester.  

HS søker til enhver tid å fylle sitt samfunnsoppdrag gjennom tett samhandling mellom kommuner, 
spesialisthelsetjenesten, arbeidsliv samt de kommunale og regionale styringsnivåer. Arbeidslivsrelevans i 
studieprogrammene og nærhet til arbeidsliv er et stort og viktig satsningsområdet for fakultetet. Dette i 
tråd med, og solid forankret i, USN sine styrende strategier.  

Gjennom våre helhetlige profesjonsutdanninger, masterprogram samt videreutdanninger dekker HS et 
viktig, og stadig økende kompetansebehov i samfunnet innen helse-, omsorgs- og sosialfagene.     
Fakultetet er stolt av å kunne tilby et profesjonsmangfold og uteksaminerer årlig flere hundre kandidater 
innen vernepleie, barnevern, optometri, lysdesign, radiografi og sykepleie. I tillegg relevante tilbys 
mastergrader samt etter- og videreutdanninger innenfor profesjonene og fagfeltene. Flere av 
studieprogrammene er utviklet i nært samarbeid med både praksisfelt og bransje. HS har tradisjon for å 
lage utdanninger som svarer opp tjenestenes, bransjens og samfunnets behov.                                                                                

Styrende strategier og samfunnsmandat

Strategi for 
porteføljeutvikling 

og 
utdanningskvalitet
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betydning

Faglig         
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Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge vil mangle autorisert helse- og omsorgspersonell innen 
2030. Samtidig vet vi at livsstilssykdommer, teknologiutvikling, demografiske endringer og flere eldre vil 
legge press på helse- og omsorgstilbudene fremover. Parallelt med dette har befolkningen høye og 
økende forventninger til tjenestene og myndighetene har høye ambisjoner om hva de vil tilby. 
Velferdsstaten er under press, og er i endring og utvikling. Det må settes større fokus på bærekraftige 
samfunn og tjenester fremover. 
På den ene siden er derfor riktig fremtidig dimensjonering av utdanningene viktige politiske signaler å 
sende. Samtidig må innovasjon og kvalitet i studieprogrammene med henblikk på samfunnets behov og 
endringer, være kontinuerlige fokusområder ved fakultetet.  
 
 
1.1 Faglige strategiske satsninger  
HS sitt overordnede satsningsområde er personorientert tilnærming i et livsløpsperspektiv. 

Fakultetet startet tidlig på 2000-tallet en satsning og utvikling av mastergradsprogrammene innen 
fakultetets ulike fagområder. Satsningen ble gjort i tett samarbeid med praksisfelt og bransje, utfra 
samfunnets behov samt nasjonale og internasjonale utviklingstrender. HS har fortsatt noen 
videreutdanninger hvor det skal tilrettelegges for mastergradsløp, dette arbeidet er igangsatt i 2018.  
 
Fakultetet vil fortsette sitt strategiske utadrettede arbeid og samhandling med relevante aktører. Særlig 
vil HS arbeide for videre utvikling av en ny yrkesrolle for helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennom 
avansert klinisk sykepleie. USN har per dags dato den ene av to masterutdanninger i avansert klinisk 
sykepleie i Norge som holder standarden til International Council Nurses1 sine anbefalinger for slik 
utdanning. Avansert klinisk sykepleie (AKS) representerer et avansert nivå knyttet til spesialistsykepleie 
som har avansert og bred klinisk kompetanse. AKS fyller funksjoner både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten og er et svar på økende kompleksitet og behov for innovasjon i dagens og 
morgendagens helsevesen. Helse- og omsorgsdepartementet støtter den strategiske satsningen gjennom 
å gi tilskudd til kommuner som sender sykepleiere til mastergradsutdanningen vår. Ny oppgavedeling 
mellom helsepersonell for å møte framtidens utfordringer og samtidig sikre kvalitet i tjenestene trekkes 
frem i Meld. St. 11 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)2 som et viktig tiltak. Satsningen er således 
i tråd med politiske styringssignaler. HS ønsker å fortsette den faglige strategiske satsningen gjennom 
aktivt å jobbe for flere studieplasser. 
Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD satt ned en nasjonal arbeidsgruppe med mandat å utrede en 
mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie. I dette arbeidet er USN ved Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap representert med en deltaker.  
 
Satsningen må videre sees i sammenheng med HS sin strategiske satsning innen klinisk kompetanse i 
sykepleie. God klinisk kompetanse som out-come hos studenter i sykepleie på ulike nivå, er derfor også et 
out-come på god utdanningskvalitet. WHO rapporten Nurse Educator Core Competencies (WHO, 2016)3 
tydeliggjør det samfunnsansvaret høyskoler og universiteter som utdanner kjernepersonell for 
helsevesenet har: Å utdanne helsepersonell som har den kompetanse som samfunnet til enhver tid 
etterspør for å bidra til optimale helsetjenester i klinisk praksis. I bachelorstudiet i sykepleie utgjør kliniske 
studier 50% (90 studiepoeng) av det samlede studiet. Det er hevet over enhver tvil, at kvaliteten på denne 
delen av studiet må styrkes for at den utdannede sykepleieren skal tilegne seg, og inneha, optimal klinisk 
kompetanse etter endt utdanning. HS har nå ansatt fire stipendiater og en post doc innenfor tematikken. 

                                                           
1 http://www.icn.ch/ 
 
2https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm20152016001
1000dddpdfs.pdf 
 
3 http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/nurse_educator050416.pdf 
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HS har i tillegg på plass ytterligere to prosjekter med ekstern finansiering (Thon stiftelsen og NFR i 
samarbeid med UiS) innenfor tematikken. Dette bidrar med to stipendiater og en post doc. 
 
Parallelt med USN sitt strategiske studieporteføljestyringsprosjekt og prosesser knyttet til utredning av 
universitetets doktorgrader, vil fakultetet også utrede sin egen doktorgrad i personorientert helsearbeid. 
Utredningen vil se på en videreutvikling av doktorgraden med henblikk på hele fakultetets 
studieportefølje. HS ser således behov for å anmode om flere KD stipendiater til fakultetets doktorgrad. 
Anmodningen må også forstås som en oppfølging av Meld. St. 7 (2014– 2015) Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning 2015–20244. Ved siden av å fastslå en opptrapping av bevilgninger til forskning og 
høyere utdanning som fornyer offentlig sektor og gir bedre og mer effektive velferds,- helse,- og 
omsorgstjenester, pekes det på behovet for mer kunnskapsbaserte og treffsikre offentlige tjenester. Det 
er et uttalt behov i langtidsplanen for mer forskning på effektene av og innholdet i selve tjenestene og 
strukturene de inngår i. Planen fremhever behov for forskning på omsorgs,- og velferstjenestene i 
særdeleshet. Gitt at dette er en sektor med 130 000 ansatte hvor det offentlige bruker 95 milliarder 
kroner på hvert år, peker langtidsplanen tydelig på at det er lite forskning på området. Treffsikre tiltak vil 
gi riktig hjelp til den enkelte og være økonomisk lønnsomt for samfunnet. Overordnet må det på plass et 
kunnskapsbasert system for å ta i bruk den kunnskapen som finnes samtidig som vi trenger mer kunnskap 
om bruken og effekten av tiltak som settes i gang. Forskningen som foregår ved vår ph.d. i 
personorientert helsearbeid handler om skreddersøm av helse- og omsorgstjenester både på individ-, 
gruppe- og systemnivå. Slik sett svarer fakultetets ph.d. program på sentrale utfordringer innen 
velferdssamfunnet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Programmet er etablert og begynner «å bre om 
seg» og har god rekruttering, derav også anmodningen om flere rekrutteringsstillinger.   
I denne sammenhengen bør det også nevnes at fakultetet har opparbeidet seg god erfaring med offentlig 
sektor ph.d. samt næringslivs ph.d. hvor fokus er å bygge kompetanse i arbeidsliv og næringsliv samt 
forske på problemstillinger forankret i virksomheten. Dette er en oppfølging av Meld. St. 7 (2014– 2015) 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024, hvor en slår fast at ordningen med 
doktorgradsutdanning i offentlig sektor er et viktig virkemiddel for at det offentlige både skal være 
pådriver for, og bruker av, innovasjon. Forskningsrådet og utdanningsinstitusjonene kan således bidra 
med en helhetlig tilnærming til innovasjon i offentlig sektor.  
 
USN har en klar målsetning om å ha 65 % førstestillingskompetanse og 20 % toppkompetanse innen 2020. 
Tiltak som styrker og hever fagmiljøenes formelle kompetanse ved fakultetet er derfor en av 
hovedprioriteringene i både langtidsbudsjett ved HS og generelt fagstrategisk arbeid.  Fakultetet benytter 
seg i stor utstrekning av institusjonens kvalifiseringsprogram. Øvrige tiltak er nedfelt i fakultetets 
handlingsplan.  
 
 
1.2 Faglig bærekraft  
Fakultetet har tre institutter – Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Institutt for helse,- sosial,- og 
velferdsfag og Institutt for optometri,- radiografi,- og lysdesign. Instituttene hadde våren 2018 en 
gjennomgang av alle sine studieprogram på bachelor- og masternivå med henblikk på skjerpede krav i 
studiekvalitets- og studietilsynsforskrift. Fakultetet leverte også inn egenerklæring i forbindelse med 
styresak 18/03735-1 Orientering om status for gradsgivende studier før vedtak i studieporteføljen for 
2019-2020. 
 
I fakultetet som helhet er det et akseptabelt forhold mellom antallet studenter og årsverk, selv om det er 
både bachelor- og masterprogrammer som har utfordringer med rekruttering både av studenter og 
faglige ansatte bl.a. på grunn av faglige særegenheter som for eksempel lite nasjonalt fagmiljø. 

                                                           
4https://www.regjeringen.no/contentassets/e10e5d5e2198426788ae4f1ecbbbbc20/no/pdfs/stm20142015000
7000dddpdfs.pdf 
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NOKUT har i 2017 gjennomført tilsyn med bachelorprogrammene i vernepleie og barnevern, og funnet at 
disse oppfyller kravene i Studietilsynsforskriften. Masterprogrammene i forebyggende arbeid med barn og 
unge og helsefremmende arbeid, tilfredsstiller Studietilsynsforskriften og kravene til forskningsaktivitet i 
de sentrale delene av studieprogrammet. Forøvrig vil dette selvsagt bli ivaretatt i forbindelse med 
utarbeidelsen av den nye mastergraden i samfunn og helse.  

Bachelorutdanningene i sykepleie tilfredsstiller Studietilsynsforskriftens kompetansekrav, selv om andelen 
førstekompetanse er noe ulikt fordelt mellom studiestedene. Fakultetet har iverksatt tiltak for å øke 
andelen førstekompetanse der hvor det er mest sårbart. Det er igangsatt en prosess for å definere hva 
som utgjør de sentrale delene av disse studiene, og det arbeides kontinuerlig med å styrke 
forskningsaktiviteten for å øke publiseringen og sikre at det foregår forskning på alle relevante områder. 
Den nylig akkrediterte masteren i klinisk helsearbeid samt master i avansert klinisk sykepleie tilfredsstiller 
kravene til forskning og kompetanse.  

Etter fakultetets innmeldte egenerklæring i forbindelse med styresak 18/03735-1, har HS igangsatt både 
kortsiktige og langsiktige tiltak knyttet til faglig bærekraft ved noen av våre masterutdanninger. 

Når det gjelder opptak til mastergradsprogram i anestesisykepleie forutsettes det at ansettelse av 
professor i anestesi i hovedstilling, slik at studiet fullt ut tilfredsstiller alle krav i Studietilsynsforskriftens § 
2-3 fjerde ledd bokstav b, skjer innen 25.januar 2019. Hvis disse vilkår ikke blir oppfylt innen fristen vil 
studiet ikke bli utlyst for opptak i 2019. I etterkant av slik ansettelse skal fagmiljøet styrkes i henhold til 
fagmiljøets og instituttleders planer. 

Når det gjelder bachelor i radiografi er andelen førstekompetente innenfor hvert kjerneområde 44%. Det 
forventes at andelen førstekompetente høsten 2019 vil være høyere for alle emner gjennom 
kompetanseheving og nyansettelser. Det drives forskning innen de sentrale emneområdene i 
utdanningen.  

Bachelor- og masterutdanningene innen optometri tilfredsstiller kravene i Studietilsynsforskriften hva 
gjelder første- og toppkompetanse. På bachelor innen lysdesign er det nå ansatt en førstekompetent i 
hovedstilling.  

Det er svært høy andel professorer i Ph.d. programmet i personorientert helsearbeid, og det drives 
forskning på alle de sentrale emnene i programmet. Fakultetet vil arbeide med en videreutvikling av ph.d 
programmet med henblikk på hele fakultetets studieportefølje. Prosessen vil følge institusjonens planer 
for porteføljeutvikling på alle USN sine doktorgradsprogram.  

 

1.3 FoUI ved HS 
Fakultetets forskningssentre og forskningsgrupper er utgangspunktet for en overordnet og helhetlig 
strategisk satsning både innen fakultetet, men også innen USN. Sentra og forskergruppene skal profilere 
USN og posisjonere universitetet ovenfor regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprioriteringer. 
HS sine sentre innehar alle en viktig strategisk faglig posisjon hvor de utvikler samt søker finansiering for å 
lede omfattende forskningsprosjekter: 

 Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse (tildelt nasjonal status av KD) 
 Nasjonalt senter for omsorgsforskning sør (sammen med UiA, tildelt av HOD etter søknad) 
 Vitensenteret helse og teknologi re-akkreditert USN i styremøtet 27.10.2017 
 Senter for psykisk helse og rus re-akkreditert USN i styremøtet 14.12.2017 
 Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM) ble akkreditert i 

styremøte 14.desember 2017 
 Senter for kvinne- familie og barns helse re-akkreditert USN i styremøtet 14.12.2017 
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HS har også en rekke forskningsgrupper. Ved siden av profilering og posisjonering av USN regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt skal forskergruppene styrke forskningssamarbeidet på fakultetet, skape 
attraktive og fruktbare fagmiljøer samt besørge gode vilkår for økt publisering av høy kvalitet. 
Forskergruppene skal også utarbeide planer for prosjektakkvisisjon og aktivt bidra til eksternfinansiert 
forskning. Fakultetet vil følge opp dette fremover.  

Vinteren 2018 begynte arbeidet med å lage et eget strategi og prinsippdokument for FoUI virksomheten 
ved HS. Hensikten med dokumentet er å styrke og målrette forskningsarbeidet ved fakultetet samt 
tydeliggjøre retningslinjer og prinsipper knyttet til fakultetets FoUI-virksomhet. Viktigheten av strategisk 
ledelse ved tildeling av FoUI tid kan her særlig nevnes -  gjennom strategisk ledelse av tildelingen besørges 
sammenhengen mellom utdanning, veiledning, formidling og FoUI-virksomheten ved HS. FoUI-ressurser 
skal systematisk underbygge de sentrale delene innenfor hvert studieprogram ved fakultetet samtidig 
som en bidrar med relevant forskning.  

 

1.4 Oppfølging av styringsavtalen med KD – USN Partnerskap, USN Profesjon og USN Digital 
HS jobber aktivt med å følge opp delmålene i utviklingsavtalen USN har med KD gjennom aktiv bruk av 
virkemidlene innenfor USN Profesjon og USN Partnerskap. Ved siden av å styrke profileringen av USN som 
et arbeidslivsorientert, profesjonsrettet og entreprenørielt universitet besørger virkemidlene kvalitet i 
utdanning og forskning. Delmål med underliggende virkemidler reflekteres i porteføljestyringen med 
henblikk på kvalitetsutvikling, innovasjon og videreutvikling av studieprogrammene.   

HS er opptatt av å videreutvikle og ytterligere styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet 
innenfor våre helse- og sosialfagutdanninger samt følge opp utviklingsavtalen med KD gjennom delmål 3 – 
USN Profesjon. Fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i både praksisopplæring- og veiledning er viktig for 
fakultetet. I høst vedtok ledergruppen ved HS, i tett samarbeid med Kristin Barstad og arbeidsgruppen for 
helse- og sosialfagutdanninger, en helhetlig tilnærming til USN Profesjon som skal implementeres ved 
fakultetet. HS ser for seg at universitetsvirksomhetene blir sentrale koblingsbokser for videre samarbeid 
og utvikling av FoUI, kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger, øvrige samhandlingsarenaer for 
profesjonen og profesjonsutdanningen, kvalitetsutvikling samt utvikling av- og tilrettelegging for 
studentaktive metoder. Fakultetet er i dialog med de håndplukkede universitetsvirksomhetene til 
piloteringen og er i prosess knyttet til å fylle kombinasjonsstillingene og hospiteringsstipend.  

Som et viktig ledd i å styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling av studieprogram gjennom 
samarbeid med virksomheter i privat og offentlig sektor, har fakultetet, i tett samarbeid med USN 
Profesjon, ansatt FoUI-eksperter. Administrerende direktør i kompetansebedriften Conexus AS, Steinar 
Evensen, jobber i en 20 % stilling som er tilknyttet Vitensenteret helse og teknologi. Hovedoppgaven er å 
øke antall etablerte forskningsprosjekter mellom nærings- og arbeidslivet livet i regionen og fakultetet. 
Evensen har lang internasjonal erfaring og har jobbet mye med «employability». Det handler om at 
utdanning skal skje mer målrettet mot det eksisterende og fremtidige behovet på arbeidsmarkedet.   
 
Regjeringen skal i løpet av året legge frem stortingsmelding om helsenæringen. En næring som er en av 
våre raskest voksende med enorme muligheter. HS ansatte nylig Preben Hjallum fra Vekst i Grenland, som 
prosjektutvikler i 20 % stilling. Hjallum skal særlig jobbe med å koble prosjekter for fremtidens løsninger 
innen helse og omsorgssektoren opp mot kommersielle aktører. Prosjektutviklerrollen vil bidra til felles 
prosjekter på området helse og teknologi samt innovasjon og entreprenørskap i studieprogrammene. 
Fakultetet er også i prosess med å få på plass en FoUI-ekspert som skal tilknyttes Nasjonalt senter for 
optikk, syn og øyehelse. 

USN Digital skal bidra til et strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen ved USN. Særlig er 
de underliggende målområdene knyttet til å implementere nyskapende digitale ressurser og redskaper 
som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering samt implementering av digitale verktøy som styrker 
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kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet, særlig spennende å se nærmere på for fakultetet. 
Fakultetet avventer også kommende digitaliseringsstrategi for videre oppfølging. 

 

1.5 Utdanningskvalitet                                                                                                                                                                   
Utdanningskvalitet har mange dimensjoner; deriblant våre faglæreres faglige, vitenskapelige og 
pedagogiske kompetanse, bruk av kunnskapsbaserte og effektive undervisningsformer, studenters 
tilbakemeldinger på læring og læringsmiljø, samt studenters tilbud om internasjonalt tilsnitt i 
utdanningen. Samstemt læring er rettesnoren for hvordan Fakultet for helse- og sosialvitenskap jobber 
med undervisningskvalitet. På overordnet nivå jobber fakultetsledelsen med økt bevisstgjøring og 
kompetanseheving blant våre medarbeidere på undervisningskvalitet, og da særlig samstemt læring. Vi 
har flere tiltak gående for å sikre at det er samsvar mellom undervisnings-, lærings-, vurderingsformer opp 
mot læringsutbytter i emnene vi tilbyr: vi sender nå 14-16 ansatte per semester til UH-ped emne 1 og 2, vi 
har undervisnings-/utdanningskvalitet som tema på fakultets- og instituttsamlinger, og vi jobber tett med 
eDu i flere utdanninger for å få til samstemt læring ved hjelp av blant annet digitale læringsressurser. 
Fakultetet har p.t. opprettet Programutvalg for alle våre gradsgivende program, og disse er i drift hos de 
fleste program. Fakultetsråd har vært i drift, men endrer nå sammensetning i forbindelse med nytt 
mandat fra viserektor for utdanning. Fakultetsrådet får nå en enda bredere sammensetning som kan være 
et viktig forum for å diskutere og jobbe frem høyere utdanningsfakultet i våre studieprogram.  

Fakultetet jobber systematisk med å benytte Studiebarometeret som en av våre viktigste 
tilbakemeldinger fra studenter på bachelor- og masterprogram. I studieåret 2017/2018 fikk vi svært god 
svarprosent i mange av våre program grunnet at vi jobbet systematisk med å få studenter til å svare; 
Studiebarometeret ble timeplanbelagt, det ble vist film fra studentdemokratiet som oppfordret studenter 
til å svare, og informasjon til studentene ble sendt på e-post og lagt i Canvas. Hvert institutt har så jobbet 
med resultatene ved å trekke frem gode og mindre gode områder som har blitt diskutert i kollegiet og 
med studenter.  

Videre har Fakultet for helse- og sosialvitenskap hatt en ambisjon om forsterket samarbeid på tvers av 
våre ni masterprogram. I studieåret 2017/2018 har emneansvarlige og faglærere fra våre ni 
masterprogram jobbet sammen med å utvikle og produsere digitale læringsressurser som 
forelesningsvideoer og podcast, til Metodebank HS. Dette har blitt et Canvasrom som benytter seg av den 
pedagogiske metoden omvendt klasserom, som forskning viser er en god metode for å engasjere 
studenter i studentaktive læringsformer. Metodebank HS er nå i bruk og vil videreutvikles gjennom de 
påfølgende studieår.  Likeledes finnes det flere Canvasrom som fakultetets faglærere har utviklet til felles 
utnyttelse, blant annet i Sykdomslære/Patologi for master og Medikamentregning for bachelor.  

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har for øvrig tradisjon for å drive studentaktive læringsmetoder i 
form av veiledet praksis, ferdighetstrening, simulering, tverrfaglige samarbeidsprosjekt, feltarbeid med 
mer.  

 

1.6 Internasjonalisering  
Fakultetet har organisert sitt arbeid med internasjonalisering i eget Internasjonalt utvalg. Utvalget ledes 
av visedekan og består av 2-3 fagrepresentanter samt en administrativ fra hvert institutt, instituttledere, 
og to personer fra Seksjon for internasjonalisering. Det internasjonale utvalget møter to ganger per 
semester, eller hyppigere ved behov.  

Internasjonalt utvalg jobber etter følgende mandat: 
utvalget arbeider strategisk i forhold til Internasjonaliseringsstrategi for USN, fakultetets strategi og 
utviklingsplan, samt handlingsplaner for internasjonalisering per institutt med følgende hovedpunkter: 
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- fakultetets utdanningsprogrammer skal ha en tydelig internasjonal profil 
- fakultetet skal ha en avtaleportefølje som bidrar til aktivt internasjonalt samarbeid 
- fakultetet skal ha et tilbud om mobilitet til alle våre studenter 
- fakultetets internasjonale samarbeid skal styrke fakultetets rolle som regional kunnskapsaktør 
Utvalget skal utrede og legge frem for ledergruppa saker som tilhører området internasjonalisering. 
Mindre avtaler/hastesaker avklares med instituttleder. 
 
Internasjonalt utvalg har særlig i inneværende periode arbeidet med organisatoriske forhold knyttet til 
internasjonalisering samt gjennomgang av fakultetets studieprogram slik at det ikke er hindringer for inn- 
og utveksling. Instituttene ved HS velger selv hvordan de vil organisere sitt internasjonale arbeid i henhold 
til behov for utvikling.  
 
HS melder for øvrig inn sin engelskspråklige studieportefølje for internasjonale utvekslingsstudenter 2019-
2020 i egen sak.   
 

 

2. Økonomisk betydning 
Fakultetet har jevnt over god rekruttering, gjennomstrømning og kandidatproduksjon, med noe 
varierende andel fullførte gradsgivende studier. Den overordnede målsetningen for HS er at alle 
studieprogrammene skal være økonomisk bærekraftige. Som nevnt innledningsvis er fakultetets 
portefølje og finansierte studieplasser i vesentlig grad knyttet opp til fastsatte kandidatmåltall, regulert av 
Kunnskapsdepartementet etter innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

HS er opptatt av samhandling på tvers av sine institutter og er til enhver tid på synergijakt både faglig og 
ressursmessig. Opprettelse av felles metodebank på fakultets masterutdanninger er et av tiltakene for å 
sikre bedre ressursutnyttelse og synergier på tvers. Metodebanken er en samordning av metode og 
vitenskapsteoretiske fag på fakultetets ni masterprogram. Metodebanken består av felles metodemoduler 
i Canvas, flipped classroom og læringsstier. Ideen er generisk og spesialisert/tilpasset samt uavhengig av 
antall studiepoeng og tidspunkt og vil frigjøre tid til studentaktiv læring på campus. Ved utarbeidelsen av 
metodebanken samt arbeidet med videreutvikling av innhold legges det opp til utstrakt samarbeid på 
tvers av institutter. Dette er også helt i tråd med fakultetets strategiske plan i perioden 2017 – 2021 hvor 
HS sine utdanningsprogrammer skal fremme samarbeid på tvers av utdanninger og bidra til tverrfaglighet 
og samskaping. 
 
HS erfarer fra de siste årene at det er utfordrende å rekruttere, og beholde etter opptak, nok studenter til 
flere av våre mastergrader. Grunnen til dette er mangfoldig og kompleks. HS mener at det bør gjøres et 
politisk påvirkningsarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å understøtte behovet for 
kompetansehevning innen helse,- omsorgs,- og sosialtjenestene. HS mener at det trengs en sterkere 
erkjennelse blant ledere innfor både spesialisthelsetjenestenivået og for kommunene om behov for 
kompetansehevning på ulike utdanningsnivåer. I denne sammenheng arbeider også HS svært aktivt med 
USN sin kommunikasjonsavdeling for å markedsføre og kommunisere ut riktig innhold til relevant 
målgruppe.  

Fakultetet står overfor store endringer i studieprogrammene, dels som følge av selvinitierte prosesser 
knyttet til masterutdanningene og ph.d.programmet, dels som følge av endrede samfunnsbehov og dels 
som følge av endringer i nasjonal styring av helse- og sosialutdanningen (RETOS-prosjektet).  

Det krever en betydelig ressursinnsats å foreta disse endringene i studieporteføljen. En utvikling og 
tilpasning av studieprogrammene har som mål en kvalitativ forbedring av utdanningene både for å svare 
opp endrede behov i samfunnets og i studentgruppene og slik at en i større grad kan ta i bruk ny teknologi 
og nye undervisningsformer. I tillegg vil det kunne gi effekter i form av effektivisering gjennom sambruk 
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av kompetanse på tvers samt utvikling av felles emner og opplegg, etter modell av metodebanken som er 
utviklet i masterutdanningene. Aktuelle emner for en slik utvikling innen bachelor utdanningene kan f.eks. 
være anatomi/fysiologi, etikk, kommunikasjon, metode. 

Kostnadene ved å utvikle nye studieprogram er estimert til 1 årsverk for utvikling av programmet, og 0.5 – 
1 årsverk pr år i den fasen hvor det nye programmet skal konkretiseres og implementeres. Dette 
innebærer en merkostnad for fakultetet på 15,6 millioner de kommende 3 år. 

Fakultetet avventer for øvrig SEFØ-gjennomgang før videre gjennomgang av studieporteføljen på 
detaljnivå. 

 
 

3. Samordning av studieplaner og sammenslåing av studieprogram 
USN har i sin strategi om porteføljeutvikling besluttet at universitetet skal samordne studieprogram som 
gir samme grad eller har overlappende kunnskapsfelt.  
 
Det er to hovedlinjer i utviklingen av studieporteføljen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Den ene 
er samordning av masterutdanningene ved fakultetet, den andre er endringer i bachelorutdanningene 
som følge av utvikling av nye nasjonale rammeplaner og tilhørende retningslinjer som er under utvikling 
for helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS. Arbeidet med nye retningslinjer omtales nedenfor.  
 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap har som kjent fått akkreditert en ny master i klinisk helsearbeid som 
startet opp høsten 2018. Mastergraden har fire fordypninger:  

 Geriatrisk helsearbeid,  
 Stråling i diagnostikk og behandling,  
 Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester,  
 Sammensatte helsetilstander.  

 
Fakultetet utvikler også en ny masterutdanning i samfunn og helse.  Søknad om akkreditering er til 
vurdering hos ekstern komite med frist for tilbakemelding 1.11.2018. 
Mastergraden har fire fordypninger:  

 Helsefremmende arbeid 
 Forebyggende arbeid med barn og unge  
 Funksjonshemming og samhandling 
 Psykisk helse- og rusarbeid (denne tar opp i seg videreutdanning i psykisk helse) 

Planen er at oppstart kan skje høsten 2019. Masteren vil ha en helt ny studieretning - funksjonshemming 
og samhandling. Ved å utvikle denne nye studieretningen har fakultetet gode mastertilbud for alle våre 
bachelorprogram inklusiv bachelor i vernepleie. 
 
Videre skal det søkes om utredningstillatelse i forbindelse med en felles mastergrad for fakultetets 
monofaglige mastere innen anestesi og intensiv, videreutdanningene innen kreft og operasjon samt 
master i avansert klinisk sykepleie. Fakultetet har som mål å gjøre sine veletablerte videreutdanninger 
innen kreft og operasjon om til mastergradsnivå. Dette er også i tråd med fakultetets faglige satsning over 
lang tid.  
 
Instituttet er i gang med en større endring av vår mastergrad i optometri og synsvitenskap. Målsetningen 
er gjøre vår mastergrad til en industrimaster av samme type som for eksempel master in systems 
engineering ved TNM. Bakgrunnen for dette er at instituttet ønsker å komme enda nærmere bransjen, og 
engasjere den tettere i arbeidet med å sikre flere dyktige studenter til mastergraden. Programmet er 
under planlegging som en del av USN Industriakademi.  
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Det jobbes med å utvikle en strategi for hvordan USN og HS skal plassere oss i det nasjonale landskapet 
mhp. prosessen rundt fem-årig barnevern. UiA og Nord Universitet har satt i gang en prosess for utvikling 
av fem-årig utdanning i barnevern. Det bør diskuteres om dette er veien å gå eller om det skal være et 
3+2 løp. Arbeidet med dette ønsker fakultetet å påbegynne og konkretisere i inneværende studieår. 
Arbeidet vil benytte SEFØ-modellen som prosessverktøy. Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat 
for det strategiske arbeidet. 
 
 
4. Rethos – nasjonal endring av rammeplaner 
I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012)  
Utdanning for velferd – Samspill i praksis5 ga Stortinget sin tilslutning til en rekke  
forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige  
grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. 
 
I kjølvannet av stortingsmeldingen startet arbeidet med utviklingen av de nasjonale  
retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene - RETHOS6 opp høsten 2017.  
Prosjektet er inndelt i to faser. Fase 1 består av de åtte rammeplanstyrte utdanningene.  
Fase 2 omfatter de resterende helse- og sosialfagutdanningene.  
Implementering i institusjonene vil være august 2020. 
Retningslinjene skal forstås som en del av et nytt styringssystem. Det nye styringssystemet har 
som mål at utdanningene selv, tjenestene og brukerne får økt innflytelse på det faglige 
innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal også utformes i tråd med tjenestenes og  
brukernes kompetansebehov. 
Retningslinjene er en del av det nye styringssystemet som har tre nivåer:  

 Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel for faglig styring av utdanningene                        
gjennom rammeplaner. 

 Felles forskrift for rammeplan for alle grunnutdanningene7. Dette er en ny type  
rammeplan som fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene.  
Forskriften setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt  
utdanning. 

 Retningslinjer for hver enkelt utdanning. I stedet for dagens detaljerte beskrivelser  
av hva som skal inngå i utdanningene, beskriver de nye retningslinjene formål med  
den enkelte utdanning og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte  
for ferdige kandidater 

 
I forbindelse med arbeidet med de nye retningslinjene og felles forskrift vil fakultetet samordne sine tre  
nåværende bachelorprogram i sykepleie til et felles studieprogram – USN sykepleie. 
 
Fakultetet må også se på sine to deltidsutdanninger i bachelor sykepleie og bachelor vernepleie i 
forbindelse med nye retningslinjer og felles forskrift. Fakultetet har derfor søkt 0-opptak på bachelor 
deltid sykepleie og bachelor deltid vernepleie for studieåret 2019-2020.  
 
Fakultetets ledergruppe vedtok i sitt møte 13.09.18 mandat for utvikling av nye studieprogram – bachelor 
ved HS. Mandatet ble oversendt Studieseksjonen for tilbakemelding. Prosess med å nedsette 
arbeidsgrupper til hvert studieprogram samt utarbeidelse av arbeidsplaner er igangsatt. Gruppene skal 

                                                           
5https://www.regjeringen.no/contentassets/ac91ff2dedee43e1be825fb097d9aa22/no/pdfs/stm201120120013
000dddpdfs.pdf 
6 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-
helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
7 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353 

Fase 1: 
barnevernspedagog-, 
bioingeniør-, 
ergoterapeut-, 
fysioterapeut-, radiograf-, 
sosionom-, sykepleier-, og 
vernepleierutdanningen 

Fase 2: audiograf-, 
farmasi-, medisin-, 
tannlege-, optiker-, 
ortopediingeniør-, 
psykolog-, tannpleier- og 
tannteknikkutdanningen, 
samt klinisk 
ernæringsfysiologutdannin
gen. Fase 2 vil også 
omfatte paramedisin, 
denne utdanningen 

RRETHOS --  FFASER  
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bestå av både faglige og administrativt ansatte, i tillegg skal programrådene til den respektive 
bachelorutdanning kobles på.  

Utviklingen av nye retningslinjer for hver av fakultetets profesjonsutdanning på bachelornivå vil binde opp 
vesentlige ressurser, både med henblikk på utarbeidelse samt implementering. En kostnadsoversikt 
knyttet til prosjektet er gitt under egenanalysens kapittel 2. Økonomisk betydning. 

  

5. Fakultetets betalingsfinansierte studietilbud (EVU) 
Etter- og videreutdanningsvirksomheten (EVU) er en viktig del av universitetets og fakultetets virksomhet. 
Fakultetet er samlet sett en betydelig aktør som leverandør av etter- og videreutdanninger både regionalt 
og nasjonalt. HS har tradisjoner for tett samhandling med arbeidsliv for utvikling av studietilbud som 
svarer opp samfunnets behov, noe som reflekteres i porteføljen. EVU skal i hovedsak rette seg mot de 
profesjonene som fakultetet utdanner for og skal være i samsvar med fakultetets øvrige satsningsområder 
for forskning og fagutvikling.  

Fakultetets ledergruppe nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå EVU-porteføljen ved 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Målet med gjennomgangen var å gi en samlet oversikt over status 
for porteføljen i lys av SEFØ-modellen. Oversikten skulle danne grunnlaget for videre utvikling av HS sine 
etter- og videreutdanningstilbud. Arbeidsgruppen avleverte sin rapport til ledergruppen høst 2017. 
Rapporten ga en samlet oversikt over EVU-porteføljen med henblikk på SEFØ-modellen samt inneholdt 
arbeidsgruppens videre anbefalinger til ledergruppen. Rapporten synliggjorde også kompleksiteten i 
etter- og videreutdanningstilbudene ved HS samt hvilke kritiske forhold som må tas i betraktning ved 
etablering av nye studietilbud. 

Ved oppstart av etter- og videreutdanningene vår og høst 2018 ble rapporten et viktig styringsverktøy for 
instituttledere. Rapporten ga et grunnlag for å vurdere hvilke utdanninger som var bærekraftige i lys av 
SEFØ og kunne igangsettes. Videre utarbeidet fakultetet rutiner og prosedyrer ved igangsettelse av etter- 
og videreutdanninger ved HS for å blant annet sikre tilbudets bærekraft samt ledelsesforankring.   

Fakultetet valgte ikke å starte opp flere etter- og videreutdanninger samt at tilbud ble lagt ned. Fakultetet 
vi fortsette den strategiske videreutviklingen av sin EVU-portefølje, herunder med utarbeidelse av en 
forretningsplan for EVU. 

EVU-porteføljen er mer dynamisk enn de bevilgningsfinansierte studietilbudene da etter- og 
videreutdanningene i betydelig grad er etterspørsels- og markedsstyrt. For å kunne levere 
videreutdanninger som er tilpasset skiftende behov i arbeidslivet og for å kunne delta i anbudsprosesser 
igangsatt av store offentlige aktører, må fakultetet kunne utvikle nye tilbud relativt raskt. Den innmeldte 
EVU-porteføljen viser derfor hvilke tilbud som pr i dag er kjent og som planlegges tilbudt neste studieår, 
men det kan bli aktuelt å utrede og søke akkreditering for nye etter- og videreutdanninger for studieåret 
2019/20.  

 

6. Fakultetets bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA)  
Fakultetet har i sin handlingsplan for 2018-2021 satt ambisiøse mål for sin eksterne virksomhet. HS 
manøvrerer innenfor et marginalt økonomisk handlingsrom kombinert med behov for kostbart 
fagstrategisk og kompetansehevende arbeid fremover. Tiltak for økning av fakultetets BOA vil derfor være 
viktig.  
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Figur 2 Organiseringen av HS sin eksterne virksomhet  

HS har tatt en rekke strategiske valg knyttet til organiseringen av sin eksterne virksomhet for derigjennom 
å nå målsetning om økt ekstern virksomhet. FoUI er, som tidligere nevnt i denne egenanalysen, ved 
fakultetet er organisert i seks forskningssentre og flere forskningsgrupper: 

 

 

Forskningssentra er organisert med egen senterleder som rapporterer på måloppnåelse til dekan. Sentra 
har egen budsjettenhet, definerte mål for ekstern inntjening samt egne handlingsplaner. HS jobber for 
tiden med utarbeidelse av en egen verktøykasse for måloppnåelse til bruk av forskningssenterlederne. 

Fakultetet vil også følge opp sine forskningsgrupper med krav til plan for prosjektallokering samt plan for 
publiseringsaktivitet fremover. 

HS arbeider for å etablere en struktur mellom sine forskningssentre og forskningsgrupper. På sikt er målet 
at forskningsgruppene skal knyttes til forskningssentrene. Det kan også bli aktuelt for spesielt produktive 
forskningsgrupper å senere søke om å bli senter. 

I tillegg til sine forskningssentre og forskningsgrupper er HS partner/deltaker i to forskerskoler. HS er en 
av fire partnere i den nasjonale forskerskolen PROFRES. Det er en nasjonal forskerskole for 
profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Forskerskolen er et 
samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i 
Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet. HS er også 
deltaker i the Norwegian Research School in Neuroscience (NRSN). 

HS har påbegynt et arbeid med SFU-søknad og ønsker en strategisk satsning sammen med HIU og USN 
Profesjon. Dette arbeidet er i startfasen og vil prioriteres i 2019. 

Som et tiltak for å 2018 å styrke og målrette forskningsarbeidet ved fakultetet utarbeidet 
fakultetsledergruppen et eget strategi og prinsippdokument for FoUI virksomheten ved HS. Dokumentet 
omhandler organisering, satsningsområder, mål for FoUI-virksomheten samt forventninger. 

 

 

Dekan 

Forskningsseksjonen med 
forskningsstøtte

Økonomirådgivere

Fakultetets 
oppdragsrådgivere          

Øvrige støttefunksjoner som 
kommunikasjon 

Forskningssentre

Institittlederme disponerer 
personalressurser FoUI

Forskningsgrupper

Doktorgrad HS 
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Øvrige tiltak: 

- Ansettelse av FoUI eksperter i tett samarbeid med USN Partnerskap 
- Innføring av strategisk ledelse av FoUI-tid med klare resultatkrav   
- Skrivekurs 

 

7. Fakultetets øvrige vurderinger 
Fakultetet har over mange år påpekt behov for kategoriendring både for bachelor og master innen 
fagområdet optometri. Det er flere årsaker til dette. For det første er vi nasjonalt enerådende innen 
fagområdet. Deretter er dette en svært utstyrstung utdanning med behov for kostbar 
forskningsinfrastruktur. Videre foregår den kliniske veiledningen i vår egen klinikk under utdanningen i 
stor grad en til en, noe som er ressurskrevende. Slik situasjonen er med nåværende kategoriplassering må 
andre utdanninger ved fakultetet medfinansiere optometri både innenfor bachelor- og 
mastergradsnivået. Dette er åpenbart krevende i et allerede økonomisk handlingsrom for fakultetet. 

HS var fornøyd med at kategoriendring for optometri var spilt inn som prioriteringer utenfor rammen til 
neste års statsbudsjett. Fakultetet anmoder institusjonen om å jobbe videre på ulike politiske nivå med 
kategoriendring for optometri.  

 



Søknad om 0-opptak 

Nr. Studietilbud Kode Begrunnelse 
1 Bachelor i sykepleie, 

deltid, Porsgrunn 
051 RETHOS, utarbeide ny 

studieplan, frigjøre 
ressurser til dette. 
Studieplasser overføres 
til heltid, tilpasset 
antall tilgjengelige 
praksisplasser. 

2 Bachelor i vernepleie, 
deltid, Porsgrunn 

061 RETHOS, utarbeide ny 
studieplan, frigjøre 
ressurser til dette. 
Studieplasser overføres 
til heltid, tilpasset 
antall tilgjengelige 
praksisplasser. 

3 Master i 
helsefremmede arbeid 

MHA Betinger akkreditering 
av master i helse og 
samfunn. 

4 Masterstudium i 
forebyggende arbeid 
med barn og unge 

981 Betinger akkreditering 
av master i helse og 
samfunn. 

5 Videreutdanning i 
aldring og 
eldreomsorg 

987 Siste kullet går ut våren 
2019. Studiet vil bli 
søkt nedlagt innen kort 
tid. 

 

Utvidet begrunnelse: 

3. Master i helsefremmende arbeid samt Master i forebyggende arbeid med barn og unge vil 
fra 2019 bli samordnet inn i en ny masterutdanning ved Institutt for helse-, sosial- og 
velferdsfag. 0-opptak forutsetter imidlertid akkreditering av ny masterutdanning ved 
instituttet.  

4. Se punkt 1 over. 



HS – begrunnelse for opprettholdelse av studieprogram – økonomisk bærekraft  
 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap                     
Begrunnelse for opprettholdelse av studieprogram – økonomisk bærekraft 
 

Bachelor lysdesign: Studieprogrammet opprettholdes. Studiet er tidsriktig og et fagfelt i vekst. 
Fagmiljøet er under utvikling, satsning ved fakultetet har resultert i en stipendiatstilling. Lysdesign er 
sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi, samt rom og romkvaliteter. 
Studieprogrammet har tatt opp i seg HS sin faglige strategiske satsning med personorientering.  

 

Videreutdanning i operasjonssykepleie: Studieprogrammet opprettholdes. Det er nasjonal mangel 
på spesialistsykepleiere 1 Videreutdanning i operasjonssykepleie er en av utdanningene vi har 
kandidatmåltall knyttet til – ABIOK måltall som settes hvert år i forbindelse med statsbudsjett. Dette 
er utdanninger der det er særlig viktig at sektoren når målene for å møte samfunnets behov. 
Kandidatmåltallene er å forstå som et minstekrav til tallet på uteksaminerte kandidater fra den enkelte 
institusjon. Utdanningene USN har innen anestesi, intensiv, kreft og operasjon er viktige strategiske 
satsninger i vår portefølje. Disse studiene er viktige for helseforetakene i vår region og er sentrale i 
videreutvikling og utøvelse av spesialisthelsetjenesten.  

 

Master i avansert klinisk sykepleie: Studieprogrammet opprettholdes. HS arbeider for videre utvikling 
av en ny yrkesrolle for helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennom avansert klinisk sykepleie. USN har 
per dags dato den ene av to masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie i Norge som holder standarden 
til International Council Nurses2 sine anbefalinger for slik utdanning. Avansert klinisk sykepleie (AKS) 
representerer et avansert nivå knyttet til spesialistsykepleie som har avansert og bred klinisk 
kompetanse. AKS fyller funksjoner både i spesialist- og kommunehelsetjenesten og er et svar på økende 
kompleksitet og behov for innovasjon i dagens og morgendagens helsevesen. Helse- og 
omsorgsdepartementet støtter den strategiske satsningen gjennom å gi tilskudd til kommuner som 
sender sykepleiere til mastergradsutdanningen vår. Ny oppgavedeling mellom helsepersonell for å møte 
framtidens utfordringer og samtidig sikre kvalitet i tjenestene trekkes frem i Meld. St. 11 Nasjonal helse- 
og sykehusplan (2016–2019)3 som et viktig tiltak. Satsningen er således i tråd med politiske 
styringssignaler. 

 

Master i optometri og synsvitenskap: Studieprogrammet opprettholdes. Fakultetet har over 
mange år påpekt behov for kategoriendring både for bachelor og master innen fagområdet 
optometri. Det er flere årsaker til dette. For det første er vi nasjonalt enerådende innen 
fagområdet. Deretter er dette en svært utstyrstung utdanning med behov for kostbar 
forskningsinfrastruktur. Videre foregår den kliniske veiledningen i vår egen klinikk under 
utdanningen i stor grad en til en, noe som er ressurskrevende. Slik situasjonen er med nåværende 

                                                           
1 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1415/IS-
2674%20Videreutdanning%20for%20sykepleiere%20rapport.pdf 
 
2 http://www.icn.ch/ 
 
3https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/stm20152016001
1000dddpdfs.pdf 
 



HS – begrunnelse for opprettholdelse av studieprogram – økonomisk bærekraft  
 

kategoriplassering må andre utdanninger ved fakultetet medfinansiere optometri både innenfor 
bachelor- og mastergradsnivået. Dette er åpenbart krevende i et allerede økonomisk 
handlingsrom for fakultetet. 

HS var fornøyd med at kategoriendring for optometri var spilt inn som prioriteringer utenfor 
rammen til neste års statsbudsjett. Fakultetet anmoder institusjonen om å jobbe videre på ulike 
politiske nivå med kategoriendring for optometri.  

Internt jobber Institutt for optometri,- radiografi,- og lysdesign med en større endring av 
mastergrad i optometri og synsvitenskap. Målsetningen er gjøre vår mastergrad til en 
industrimaster av samme type som for eksempel master in systems engineering ved TNM. 
Bakgrunnen for dette er at instituttet ønsker å komme enda nærmere bransjen, og engasjere den 
tettere i arbeidet med å sikre flere dyktige studenter til mastergraden. Programmet er under 
planlegging som en del av USN Industriakademi.  
 
 
Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - deltid: Studieprogrammet opprettholdes.  
Det er et stort og voksende behov for personer med høy og tverrfaglig kompetanse innen 
synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. Mastergraden er en del av fakultetets 
faglige satsning med utvikling av en tjeneste hvor personen er i sentrum. Den bygger på 
fagdisiplinene rehabilitering, optometri og oftalmologi, og spesialpedagogikk. Programmet 
utvikles og gjennomføres sammen med Universitetet i Gøteborg.  
 
 
EVU ved HS: Fakultetet er samlet sett en betydelig aktør som leverandør av etter- og 
videreutdanninger både regionalt og nasjonalt. HS har tradisjoner for tett samhandling med 
arbeidsliv for utvikling av studietilbud som svarer opp samfunnets behov, noe som reflekteres i 
porteføljen. EVU skal i hovedsak rette seg mot de profesjonene som fakultetet utdanner for og 
skal være i samsvar med fakultetets øvrige satsningsområder for forskning og fagutvikling. 
Fakultetet viser til igangsatte arbeid fra høst 2017 knyttet til gjennomgang av hele sin EVU-
portefølje. Arbeidet skal danne grunnlaget for videre utvikling av HS sine etter- og 
videreutdanningstilbud. Fakultetet har utarbeidet rutiner og prosedyrer ved igangsettelse av 
etter- og videreutdanninger ved HS for å blant annet sikre tilbudets bærekraft samt 
ledelsesforankring.  Arbeidet fortsetter videre og opplistede studieprogram i analyse av 
økonomisk bærekraft vil særlig gjennomgås. 

Pågående arbeid har i stor grad synliggjort kompleksiteten i etter- og videreutdanningstilbudene 
ved HS samt hvilke kritiske forhold som må tas i betraktning ved etablering av nye studietilbud.  
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Innmelding av studieportefølje for 2019/20 fra TNM - del 1 

1. Faglige og strategiske vurderinger  
En samlet vurdering av de faglige og strategiske valgene som er gjort opp mot endelig forslag til fakultetets 
studieportefølje.  
 
Fakultetets studieportefølje er i hovedsak knyttet til gjennomgående løp fra bachelor til doktorgrad. Dette er 
strategiske valg som er gjort av de tidligere høgskolene. Flertallet av studieprogrammene er profesjonsutdanninger 
(maritime, ingeniør- og lektorutdanninger) på bachelor- og masternivå. Alle studieprogrammene adresserer viktige 
samfunnsutfordringer som digitalisering, bærekraft og det grønne skiftet, og vi vurderer kompetansen som i høyeste 
grad samfunns- og arbeidslivsrelevant. For ytterlige å forsterke relevansen for arbeidslivet fortsetter TNM å satse på 
industrimasterprogrammer. For studieprogram som retter seg mot den konkurranseutsatte delen av arbeidslivet 
svinger etterspørselen for det enkelte fagfelt over tid. Slike svingninger i etterspørselen kan ikke gi grunnlag for 
nedlegging av studieprogram.  
 
Endringer siden den foreløpige innmeldingen til styret i juni.  
Fakultetet klarte ikke å ferdigstille akkrediteringssøknad for MSc in Computer Science innen 1. juli i år, men arbeidet 
går videre og søknaden ventes å ferdigstilles innen ca 1. februar 2019. Første opptak blir i 2020 dersom alt går godt. 
Som en konsekvens av denne forsinkelsen videreføres opptak til Systems Engineering with Embedded Systems også i 
2019. 
 
Den varslede fellesgraden innenfor Markom, BSc i Maritime Management, er likedan blitt utsatt til 2020 grunnet 
forhold utenfor fakultetets kontroll. 
 
I innmelding av den foreløpige studieporteføljen varslet vi en mulig sammenslåing av de to bachelorprogrammene 
innenfor byggfag. NOKUT hadde som kjent et dokumentettersyn av alle byggutdanninger i 2017/18, og ved 
innmelding av studieporteføljen var det ikke helt klart hvilke krav NOKUT ville stille til oss. Det er imidlertid ikke 
nødvendig å slå disse to programmene sammen nå for å oppfylle NOKUTs krav, og vi ønsker å gjøre denne 
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sammenslåingen fra og med opptak 2020 for å kunne samkjøre bedre med den store prosessen som pågår for alle de 
andre ingeniørprogrammene. 
 
Vurderinger i forbindelse med kvalitetssikring av at det enkelte studieprogram oppfyller kravene til fagmiljøet i 
studietilsynsforskriften kap. 2.  
 
Fakultetet har hatt en stor og grundig gjennomgang av fagmiljøene ved masterprogrammene i 2018.  Konklusjonen av 
gjennomgangen er at alle programmene oppfyller de kvantitative kravene. Når det gjelder de skjerpede kvalitative 
kravene, er vurderingen også at alle programmene tilfredsstiller disse, men at det er ønskelig for noen av 
programmene at større deler av fagmiljøene involveres i FoU-arbeid og deltar i publisering. Vi ser at ved studier som 
bygger opp under doktorgradsprogrammer publiserer ca 90 % av fagmiljøet. For andre studier er andelen anslått til 
rundt 50%. Det har imidlertid vært flere tilsettinger/opprykk i 2017 og i 2018 som styrker publisering og forskning i 
studiets sentrale deler for disse programmene og vi ser en positiv utvikling i disse programmene over de par siste år.  
Se for øvrig mer detaljert redegjørelse i 18/09290-1 og 18/09290-2. Vi kan dermed ikke se at det er grunnlag for 
nullopptak eller å flytte ressurser på grunn av de skjerpede kravene til fagmiljø. 
 
Når det gjelder NOKUTs «byggtilsyn», har fakultetet fått tilbakemeldinger om områder som må utvikles med en frist 
til 19. mai 2019 med å dokumentere enten at forholdene er rettet opp eller til å levere realistisk tidsplan der det ikke 
er mulig å rette opp forholdene innenfor en så kort tidshorisont.  
 
Fakultetets mer langsiktige planer for utviklingen av egen portefølje.  
 
Det største endringsprosjektet i fakultetet er prosjektet «En ingeniørutdanning for framtida» som omhandler 
samordning av ingeniørprogrammene med formål å skape en bærekraftig, attraktiv og tydelig ingeniørutdanning som 
utnytter fagmiljø på tvers av geografi og har gode tilbud på alle dagens campuser. Dette prosjektet omfatter 
instituttene IMS, IRI, EIK og PEM. INHM og IMA har gjort grep med egen portefølje allerede og framstår nå med 
strømlinjeformede studieløp.  
 
Det blir også viktig å få de delene av fakultetet hvor det er naturlig inn under eksisterende doktorgradsprogram.  
 
Vi jobber for økt utbredelse og/eller integrasjon av industrimaster inn i de eksisterende programmer. Et nytt 
masterprogram i Computer Science i 2020 og et nytt program innenfor autonome systemer i 2020/21 vil blant annet 
tilbys både som ordinær og industrimaster. 
 
Innenfor ingeniørfag har fakultetet tapt markedsandel av søkere nasjonalt etter fusjonen. Kombinert med svingende 
konjunkturer, lav andel kvinnelige søkere, og en minkende andel elever i videregående som tilfredsstiller HING-
kravet, gir dette noen helt særegne utfordringer. Vi har derfor lansert et fakultetsovergripende rekrutteringsprosjekt, 
«Formidling og partnerskap», som i samarbeid med USN Kommunikasjon skal adressere disse og andre utfordringer 
blant annet gjennom økt kontakt med skolene i regionen. Prosjektet er to-årig og vil bli organisert som et nettverk 
med egen prosjektleder.  Ved siden av å finne fram til egnede tiltak skal prosjektet også definere oppgaver og ansvar 
inn i linjeorganisasjonen. 
  
2. Økonomiske vurderinger  
Generelle betraktninger omkring vurdering av økonomisk bærekraft.  

 Etterspørselen etter mange av fakultetets studieprogram svinger sterkt. For å øke bærekraften har det i 
mange, mange år vært praksis å samkjøre undervisning for ulike studieprogram på den enkelte campus. Det 
gjøres for hele bachelorporteføljen og for noen av masterprogrammene, og gjelder både obligatoriske emner 
og valgfag. Det kan også gjelde deler av emner. Derfor er det en sjeldenhet at et program tilbyr 180/120 
unike studiepoeng, og både vurderinger av læringsmiljø og økonomisk bærekraft må ta hensyn til dette.  

 Fakultetet har medarbeidere med høy kompetanse som det har tatt tid å utvikle og som det er vanskelig å 
erstatte, og vi ønsker å tilby en viss grad av stabilitet. Det er derfor en bevisst strategi at fakultetet ikke 
ønsker å gripe til null-opptak eller nedlegging når et program rekrutterer svakt på grunn av nasjonale 
trender.  

 I tillegg til dette kan søkningen til våre programmer være svekket de siste årene pga flere bytter av 
institusjonsnavn. Tall fra samordna opptak for nasjonal søkning til «tekno ingeniør» viser at TNMs portefølje 
har svekket seg fra en andel av de nasjonale søkertall på 8,51% i 2014 til 6,84% i 2017. (Porteføljen størrelse 
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er tilnærmet uendret i denne perioden.) Dette kan være en indikasjon på at fusjoner og navnebytter har 
kostet. 

 
Med forbehold om endelige tall senere i måneden, ser vi likevel at det er noen programmer som rekrutterer og 
produserer svakt, og her ser vi fortløpende på tiltak.  To eksempler kan nevnes: For bachelorstudiet i marinteknisk 
drift er både rekruttering og kandidatproduksjon lav. Dette programmet har fellesundervisning med beslektede 
programmer, men her ønsker vi i tillegg å rekruttere fagbrevkandidater til Y-vei. Det er blitt klart at vi må søke om 
endring i nasjonal opptaksforskrift, og den nye inntaksveien kan ikke iverksettes før 2020. 
 
Bachelorprogrammet i mikro og nanoteknologi har likedan svak kandidatproduksjon, og i 2018 også et fall i 
rekruttering. Her ser fagmiljøet på endring av navn slik at elektronikk-innholdet blir mer tydelig. Det er tro på at 
synliggjøring av denne kompetansen vil gjøre programmet mer attraktivt for søkere. 
 
Det gjøres mye godt arbeid lokalt i studieprogrammene for å øke gjennomstrømning og hindre frafall, men vi ser at vi 
bør løfte også dette arbeidet til fakultetsnivå. Nye og tydeligere ingeniørutdanninger med økt utdanningskvalitet fra 
2020, igangsetting av rekrutteringsprosjekt og opprettelse av kvalitetsråd vil være virkemidler som også kan 
understøtte arbeid med økt gjennomføring. 
 
3. Status for samordning av likelydende studieprogram på tvers av campus  
 
Fakultetet arbeider jevnt og trutt videre med samordning av ingeniørutdanningene i en godt forankret nedenfra-og-
opp prosess. Samordningen er kompleks fordi utdanningene må forholde seg til rammeplan med nasjonale 
retningslinjer og fordi det ligger årelange lokale tilpasninger på de tre campusene som nå må revideres. Sju 
arbeidsgrupper er i sving og over 50 personer deltar i disse. Relevante enheter i fellestjenesten er involvert med 
enkeltpersoner. Vi sikter mot å ferdigstille selve modellene i mars 2019, og deretter arbeide med emneplaner fram 
mot sommeren. Verifiseringen av om fagmiljøet tilfredsstiller tilsynsforskriften vil være en naturlig del av denne 
prosessen. Forventet sluttresultat vil være et redusert antall studieprogrammer på tvers som samarbeider om 
felles/like emner og med lokale studieretninger som gir profil til den enkelte campus.  
 
4. Betalingsfinansierte studietilbud  
 
Per i dag utgjøres det største volumet av de maritime sertifikatkursene (IMA) og kursvirksomheten tilknyttet Systems 
Engineering (IRI). Begge disse områdene svarer på behov fra arbeidslivet. Fakultetet arbeider med en forretningsplan 
for dette området med sikte på å opprettholde eksisterende områder og utvide aktiviteten til nye områder. 
Fakultetet arbeider også med å få på plass kvalitetsrutiner for kursvirksomheten.  
 
5. Bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)  
 
Som strategisk grep er valgt å styrke BOA rundt ph.d.-programmene. Dermed styrkes også underliggende program.  
Fakultetet har i liten grad undervisning i form av oppdrag. Unntaket er oppdrag på den maritime simulatoren for ett 
selskap. 
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Innmelding av studieportefølje for studieåret 2019/20 fra TNM - Del 3 

Den bevilgningsfinansierte porteføljen. 

Til grunn for innmeldingen ligger både strategiske, faglige og økonomiske vurderinger, se også innmeldingens del 1. 
 
Både master- og bacheloropptaket viser en svak økning i 2018 sammenlignet med 2017. Innenfor bachelorstudiene er 
det dataingeniør og de maritime studiene som vokser. To av ingeniørprogrammene har færre enn 20 møtt-studenter, 
det gjelder bachelor i anvendt mikro- og nanoteknologi og bachelor i plan og infrastruktur. Byggingeniørstudiene samlet 
har forøvrig det største fallet i opptak i 2018. De rekrutterte imidlertid til sammen 40 studenter i 2018 og har så mange 
felles emner at de samlet sett vurderes som bærekraftige. Det tidligere fallet i søkere til elektro- og 
maskiningeniørstudier ser på den annen side ut til å ha stoppet opp. Dette stemmer med signaler fra arbeidsmarkedet, 
og vi er betinget optimistiske foran neste års opptak.  Når det gjelder masterstudiene (gruppert på programmer som 
benytter samme emnetilbud), er det kun Master i Systems Engineering som har færre enn 20 studenter i 2018-kullet. 
Mange studenter takket for øvrig nei til studieplass på industrimasterprogrammene i år på grunn tilbud om fulltidsjobb. 
Signaler om økt sysselsetting i våre bransjer som virker positivt for rekruttering til bachelorstudier, har ofte motsatt 
effekt for masterstudier.  Fakultetets studieprogram er konjunkturutsatt og enkeltprogrammer kan variere mye over 
år. Søkning, og dermed opptak, er påvirket av nasjonale trender og medias oppmerksomhet, og det er vanskelig å 
generalisere for enkeltprogrammer basert på korte tidsserier.  
 
Kandidatproduksjonen for 2018 er ikke ferdig, men vi venter en noe svakere kandidatproduksjon framover. 
Gjennomføringen for de enkelte studieprogrammene varierer sterkt, fra ned mot 30% til over 90 %. Gjennomsnittet 
ser ut til å være noen få prosentpoeng lavere enn nasjonalt gjennomsnitt1. Som eksempel kan vi vise til studier med 
opptak 2014 (kilde: Tableau): Samlet for alle fakultetets bachelorstudier var gjennomføring på tre år for dette kullet 
43%, mens gjennomføring på fire år var 55%. For masterprogrammene var samlet gjennomføring på to og tre år hhv 
45% og 63% for dette kullet. Dette viser at tiltak for økt gjennomføring kan ha et betydelig potensiale. Alle 

                                                             
1 Se Tilstandsrapporten 2018, s 22 for nasjonale tall. 
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studieprogrammer har for øvrig hatt oppmerksomhet på gjennomføring/frafall i en årrekke og har iverksatt ulike tiltak 
av større eller mindre omfang. Eksempler å tiltak er omtalt tidligere, blant annet i fakultetets kvalitetsrapport for 2017. 
 

Hovedtrekk i årets innmelding 

Innmeldingen av den bevilgningsfinansierte delen har følgende hovedtrekk: 
 Ingen nye null-opptak, men videreføring av tidligere vedtatt null-opptak for programmer som er under avvik-

ling. Disse er merket i rødt i vedlegg 1. 
 Innføring av deltidskoder for to masterprogrammer for å bedre rapporteringen for gjennomføring (merket i 

blått). 
 Utlysning av (lokalt) opptak til 2. studieår for flertallet av bachelorstudiene med forbehold om ledige plasser 

(merket i blått).  

Null-opptakene 

Videreføring av fire null-opptak ved INHM gjelder to bachelorprogram som er slått sammen til ett bachelorstudium og 
to masterprogram som startet som samarbeidsprogrammer med andre institusjoner, men hvor samarbeidene er 
avviklet. Det ventes at alle studenter er ute av programmene i 2019, og fakultetet vil da fremme søknad om nedleggelse. 
Ett studium med tidligere null-opptak ønskes åpnet. Det gjelder 3EN Bachelor i ingeniørfag, elektronikk. Nullopptak ble 
innført fra 20162 grunnet svak rekruttering, men emnetilbudet ble lagt inn under 3MNT Bachelor i ingeniørfag, anvendt 
mikro- og nanoteknologi for å styrke dette programmet. Instituttet mener at det er uheldig at elektronikk er blitt usynlig 
for søkere og at navnet på studieprogrammet ikke kommuniserer hele bredden i tilbudet til studentene. Siden 
fagkompetansen er beholdt og det er stor grad av fellesemner mellom 3MNT og 3EN, ser instituttet at det vil være 
svært liten kostnad forbundet med å ta opp studenter til dette programmet igjen. USN har ikke studier i elektronikk på 
andre campuser. 
 
Deltidskoder 

Fakultetet foreslår å tilby MSc i natur-, helse, og miljøvern og MSc i Maritim ledelse som deltidsstudier. Bakgrunnen for 
dette er en forespørsel fra Avdeling for studiekvalitet og utdanning som gjelder tiltak for å synliggjøre gjennom-
strømning på normert tid bedre. Disse to programmene er de av fakultetets studieprogrammer med antatt størst andel 
av studenter som kombinerer arbeid og utdanning. Fakultetet har allerede deltidsvarianter for tre andre programmer, 
nemlig MSc i Process Technology, MSc i Energy and Environmental Technology og MSc I Industrial IT and Automation. 
I tillegg til disse deltidsvariantene har fakultetet også tre industrimasterprogrammer hvor undervisningen er fordelt 
over tre år mens studenten jobber i en partnerbedrift. Dette er et eget konsept hvor arbeid og studier er knyttet tett 
sammen, og må ikke forveksles med vanlige deltidsstudier. Følgen av den nye splittingen i heltid og deltid er uansett at 
det blir mange koder med relativt små studenttall. 
 

Opptak til 2. år 

Ønsket om opptak til 2. år begrunnes med at tidligere praksis ved fakultetene med overføring av egne studenter som 
ønsker å bytte studieprogram ikke lenger er hjemlet i Forskrift om opptak til studier ved USN. Fakultetet har mange 
studieprogram som er såpass like det første året at overflytting er forsvarlig, og har hvert år noen studenter som ønsker 
å bytte. Hvis vi ikke utlyser 2. året blir disse studentene tvunget til å søke opptak på 1. året for deretter å få vurdert 
innpasning, og tar dermed opp en plass. Dette er spesielt viktig for overgangen mellom Byggdesign og Plan og 
infrastruktur og ved overgang fra årsstudiet i Natur og miljø til bachelorstudiet i Natur og miljø (nytt navn Natur- og 
miljøforvaltning). For den enkelte student i andre programmer kan det bety svært mye for motivasjon og gjennomføring 
at de får lov å bytte studieprogram. Mange studenter oppdager relativt tidlig i første studieår at de har valgt feil 
program. Nåværende ordning for bytte av program er rigid, og for studier der det er ledig kapasitet burde det på sikt 
være mulig å finne en mer fleksibel ordning som samtidig tilfredsstiller rettferdighetsprinsippet. Forslaget er diskutert 
med Seksjon for opptak. Antall plasser vil være avhengig av eventuell ledig kapasitet og er for de fleste programmene 
begrenset oppad til 10. 

                                                             
2 Det har dessverre ikke lykkes oss å finne vedtaket i historisk arkivbase. 
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Spesielt om beregningen av økonomisk bærekraft for studieprogrammene 

Økonomiavdelingen har gjennomført en vurdering av studieprogrammenes økonomiske bærekraft med utgangspunkt 
i data fra WorkPlan, FS og DBH. Resultatene var tilgjengelig for fakultetet 26. oktober. Beregningen viser at fakultetets 
samlede portefølje er bærekraftig, men at bærekraften varierer mellom programmene. 
 
Fakultetet tok innledningsvis store forbehold om kvaliteten på data:  

 Feilmarginer for ressursregistrering i WorkPlan i begge retninger for de enkelte studieprogrammene på opptil 
1,5 årsverk.  

 Usikkerhet knyttet til ressurstimer for laboratorieingeniører, studentassistenter, gjesteforelesere og time-
lærere. 

 Ett institutt som har så mangelfulle registreringer at det ikke bør omfattes av beregningene. 
 Effektiviseringsgevinster ved samkjøring av emner og deler av emner vises ikke på grunn av måten planleg-

gingen er gjennomført og hvordan emnene er registrert i FS.  

Fakultetets forbehold om plankvalitet bekreftes av beregningen ved at over 40 prosent av timene som er registrert for 
faglig aktivitet i WorkPlan ikke er tilordnet et studieprogram. Dermed blir også usikkerheten i konklusjonene 
vedrørende bærekraft tilsvarende stor.  
 
På bakgrunn av den store usikkerheten har økonomiavdelingen derfor vurdert fakultetets plankvalitet til ikke å være 
tilfredsstillende. Konklusjonene vedrørende økonomisk bærekraft for de enkelte studieprogram blir dermed så usikre i 
begge retninger at det ikke er riktig å fremheve enkeltprogram her. På den korte tiden som er til rådighet er det heller 
ikke mulig å gå inn i enkeltberegningene på en tilfredsstillende måte, men fakultetet merker seg imidlertid følgende: 
 

 TRES-undervisningen er kostbar og det må undersøkes om den gir inntjening ved at tilstrekkelig mange 
studenter gjennomfører en ingeniørutdanning. 

 Noen av de programmene som er funnet å ha for lav bærekraft har fakultetet allerede oppmerksomhet på. 
Dette er strategisk viktige programmer, og det er kategoriplassering, frafall og nedgangen i sysselsetting i 
oljebransjen som er hovedforklaringene (i litt ulike kombinasjoner) til manglende bærekraft. Løsningene har 
vært å forsøke å øke rekrutteringen og innføre tiltak som minker frafall.  Tiltakene ble igangsatt i 2017 og 2018 
og eventuelle effekter vises derfor ikke ennå. 

 Det er videre to programmer som uventet havner i kategorien ikke-bærekraftige. Her må vi gå dypere inn i 
datagrunnlaget før vi kan si noe nærmere. 

Resten av programmene som er beregnet å ha manglende bærekraft er enten nystartede, må sees i sammenheng med 
andre program, har øremerket støtte eller ser ut til å ha feil i inntektsgrunnlaget. 
 
På sikt kan denne metoden for beregning av bærekraft utvikles til å bli et nyttig verktøy til bruk i vurdering og utvikling 
av fakultetets studieportefølje og fakultetet vil arbeide videre med å bedre plankvaliteten framover. Som det framstår 
i dag, er modellen tilpasset studieprogram som i hovedsak «eier» egne emner og egne studenter og har lite deling av 
emner og ressurser med andre program. Det krever derfor en del «vasking» for å sikre at fordelingen av inntekter og 
utgifter gir et riktig grunnlag for vurdering av bærekraft. Fakultetet vil også anbefale at planverktøyet for 
arbeidsplanlegging endres; det er for mange tolkningsmuligheter og for tungvint i bruk. 
 
Den betalingsfinansierte del av porteføljenE 

TNM har sterke miljøer for EVU knyttet til Systems Engineering og maritim simulator. EVU-virksomheten ved Systems 
Engineering er åpne betalingskurs på masternivå. Innenfor Systems Engineering tilbyr fakultetet også en erfaringsbasert 
mastergrad samt enkeltemner innenfor denne graden. Disse videreføres i 2019/20. Tilbudet benytter samme fagmiljø 
som den tilsvarende bevilgningsbaserte virksomheten. Virksomheten ved maritim simulator er hovedsakelig 
oppdragskurs, men også åpne kurs som kvalifiserer til sertifikater. De åpen kursene som er utlyst på USNs nettsider er 
oppgitt på vedlagt regneark. Fakultetet er i ferd med å utarbeide en forretningsplan for framtidig betalingsfinansiert 
studieportefølje, og alle instituttene har levert sine innspill. Fakultetet som helhet har en høy innsats innenfor 
forskning, og har høye ambisjoner om å øke BOA. Satsing på EVU må sees i sammenheng med satsingen på forskning 
de nærmeste årene. 
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Oppnemning av representantar til klagenemnda ved Universitetet i Søraust-
Noreg 
 
Saka i korte trekk 
Med bakgrunn i at Helle Friis Knutzen har fråtredd vervet sitt som fast tilsettmedlem og Nils-Olav Skeie 
har fråtredd sitt verv som tilsett varamedlem i klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg, skal styret 
nemne opp ein ny, fast medlem og ein ny varamedlem.  
 
Forslag til vedtak 
  

1. Styret nemner opp følgjande faste tilsettmedlem som følgje av at Helle Friis Knutzen har fråtredd 
vervet sitt som fast tilsettmedlem: 

 
Kirsten Eika Amsrud 

 
2. Styret nemner opp følgjande tilsett varamedlem som følgje av at Nils-Olav Skeie har fråtredd 

vervet sitt som varamedlem: 
 

Helle Friis Knutzen 
 

Saksopplysingar 
Klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg skal behandle klager over enkeltvedtak, fuskesaker og 
andre klagesaker for studentane, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1. Klagenemnda består av fem 
medlemer med personlege varamedlemer.  
 
Leiar og varamedlem for leiar skal fylle dei lovbestemte krava for lagdomarar, kan ikkje vere tilsette ved  
universitetet, og blir nemnde opp av styret med ei funksjonstid på tre år.  
 
To av medlemene skal vere tilsette og blir nemnde opp av styret med ei funksjonstid på tre år. To av  
medlemene skal vere studentar. Desse blir nemnde opp av styret etter forslag frå Studentparlamentet ved 
Universitetet i Søraust-Noreg med ei funksjonstid på eitt år.  
 
Klagenemnda si samansetning bør ta omsyn til kjønnsfordeling og variert deltaking frå  
studiestadene og utdanningsområda. Medlemer av universitetsstyret kan ikkje vere medlem av  

 
  

Dokumentdato: 01.11.2018 

Sakshandsamar: 
Catrine Schøne 
Brodwall 

Saksnummer: 17/08462-5  
Sakstilgang: Møtedato: 
Styret ved 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

22.11.2018 

   

SAKSFRAMLEGG 
___ ___ 
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klagenemnda. Medlem og varamedlem vil sitje i verva sine til nye medlemer er nemnde opp, sjølv om 
funksjonstida har gått ut.  
 
Klagenemnda avgjer saker i møte. Klagenemnda kan gjere vedtak når leiar, eller varamedlem for leiar, og 
to andre medlemer er til stades. Vedtak om bortvising, utestenging, om at ein student ikkje er skikka, 
inndraging og karantenetid blir trefte med minst to tredels fleirtal. I andre saker gjer klagenemnda vedtak 
med alminneleg fleirtal. Klagenemnda sine vedtak i klagesaker er endelege. Nasjonal klagenemnd for 
klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for vedtak som er gjorde 
etter disse reglane. 
Vurdering 
Skriv vurdering her.  

   
Saksdokument:  

1. Brødtekst 
Brødtekst 

Petter Aasen 
Rektor 
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Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge 
 
Saken i korte trekk 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har ikke et gjeldende valgreglement for virksomheten. Det legges frem 
forslag til Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge (vedlegg 1). Reglementet foreslås å omfatte valg 
av interne medlemmer til universitetsstyret som omfatter ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 
ansatte i teknisk eller administrativ stilling og studentgruppen. Det vises for øvrig til orienteringssak ved 
styremøtet 15.06.18.   
    
 
Forslag til vedtak 

Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge vedtas, jf. vedlegg 1.  
 

Saksopplysninger 
1. Bakgrunn 

Tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) hadde et valgreglement vedtatt av styret 09.05.14. 
Tittelen på reglementet var Valgreglement Høgskolen i Buskerud og Vestfold og omfattet alle typer 
valg ved HBV (vedlegg 2). Tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) hadde et valgreglement vedtatt av 
styret 23.02.12. Tittelen på reglementet var Reglement for valg av interne styremedlemmer ved 
Høgskolen i Telemark og omfattet valg av medlemmer til universitetsstyret (vedlegg 3).  
 
Det er styret selv som har myndighet til å fastsette nærmere regler for valgene, jf. universitets- og 
høyskoleloven (uhl) § 9-4 nr. 10.  
 
Utkast til valgreglementet er sendt på intern høring til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge i henhold 
til uhl. § 4-1. Det innkom ikke noen merknader. Saken er også lagt frem som en drøftingssak i IDF-
møte med tjenestemannsorganisasjonene 12.11.18. 
 

2. Nærmere om forslaget til valgreglement 
 
2.1. Generelt 

Det er ved utarbeidelsen av forslag til valgreglement sett hen til valgreglementet ved tidligere 
HiT, siden man her hadde enhetlig ledelse. Hovedtrekkene mht. oppbygging, avsnitt, frister osv. 
er videreført uendret. Det imidlertid foretatt noen endringer og særtilpasninger. Disse vil det 
redegjøres for konkret nedenfor i punkt 2.2 - 2.13. Det er i arbeidet også sett hen til 
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Saksbehandler: Marita Lien 
Saksnummer: 18/02408-8  
Saksgang: Møtedato: 
Styret ved 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

22.11.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
     



 

www.usn.no Vår referanse, 18/02408-8 Vår dato: 25.10.2018 

___ 
Side 2 av 5 

 

 

valgreglementer ved sammenlignbare institusjoner i sektoren for øvrig.  
 
Det foreslås å legge om til elektronisk valg som eneste valgmåte. Tidligere har valgstyret hatt 
myndighet til å velge om valget skulle gjennomføres som elektronisk eller manuelt urnevalg, 
men dette alternativet foreslås nå fjernet. Se nærmere om dette i punkt 2.4 nedenfor. 
 
Både i HiT og HBV sine valgreglementer var studentenes valggjennomføring, herunder 
valgoppgjørsmåte og nærmere regler for valget, overlatt til studentene selv. Med bakgrunn i 
hensynet til en helhetlig, lik og mest mulig praktisk gjennomføring av valgene forslås at 
studentgruppen omfattes av reglementet i sin helhet. Dette innebærer bla. at valgene skal 
gjennomføres i tråd med samtlige av de materielle bestemmelser som fremgår av reglementet 
og at valgresultatet godkjennes av valgstyret. Den praktiske forberedelsen av valget bør 
imidlertid studentene selv ha ansvar for. Dette gjelder for eksempel å påse at det stilles et 
tilstrekkelig antall kandidater, førstehånds mottak av forslag til kandidater og utarbeidelse av 
valginformasjon og kandidatpresentasjoner. Det legges til grunn at administrasjonen tilknyttet 
studentorganet vil kunne bistå studentene i dette arbeidet.    
 

2.2. Til punkt 1 Virkeområde 
Det foreliggende utkastet til valgreglement omfatter kun valg av interne medlemmer til 
universitetsstyret. Bakgrunnen for det foreslåtte virkeområdet er at «normalordningen» i dagens 
universitets- og høyskolelov § 10-1 er tilsatt rektor, jf. lovendring 22.04.16. Styrets myndighet til 
å fatte vedtak om at rektor skal utpekes ved valg eksisterer imidlertid fortsatt, jf. uhl. § 10-2. Det 
vurderes imidlertid at det ikke foreligger behov for at valgreglementet tar høyde for en eventuell 
endring av styringsmodell. Rent praktisk innebærer dette at det ikke fastsettes bestemmelser for 
valg av rektor med tilhørende særbestemmelser, for det tilfellet at to-delt ledelse gjeninnføres.  
 

2.3. Til punkt 5 Valgkrets 
Valgene foretas særskilt for ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ansatte i teknisk eller 
administrativ stilling og for representantene fra studentgruppen, jf. uhl. § 9-4 (1). Begrepet 
«valgkrets» er i utgangspunktet en referanse til den gruppeinndeling av styremedlemmer som 
angis i punkt 2 og 5, jf. også definisjonen i uhl. § 9-4 (1). Hele institusjonen regnes som valgkrets 
for de enkelte gruppene.  
 
I uhl. § 9-4 (2) fastsettes at når de midlertidig ansatte utgjør mer enn 25% av de ansatte i 
gruppen undervisnings- og forskerstilling, så skal de midlertidig ansatte velge ett av 
styremedlemmene i denne gruppen ved særskilt valg. Slikt medlem velges da for ett år. Nettopp 
fordi denne situasjonen er utførlig regulert i loven, vurderes det dithen at det ikke er behov for å 
innta bestemmelser om dette i reglementet. At andelen midlertidig ansatte ved USN (da HSN) i 
2017 utgjorde 14,9% (jf. Statens database for høyere utdanning) underbygger et slikt 
standpunkt.  
 

2.4. Til punkt 6 Valgmåte 
I punkt 6 foreslås at valget skal gjennomføres som elektronisk urnevalg. Tidligere har valgstyret 
hatt myndighet til å beslutte om valget skal avholdes elektronisk eller manuelt. Tatt i betraktning 
USNs størrelse og flercampusmodell anses det som hensiktsmessig å gjennomføre valgene 
elektronisk.  
 
Ifølge USNs IT-avdeling vil det være mest hensiktsmessig å kjøpe en allerede eksisterende 
elektronisk løsning fra ekstern aktør. Dette gjelder både mht. økonomi og ressursbruk for øvrig. 
Etter det opplyste har UiO utarbeidet en elektronisk løsning som blant annet benyttes av UiB. I 
kontakt med UiB opplyses at de har benyttet den elektroniske løsningen i flere år og er fornøyd 
med den rent praktisk og teknisk. Valgoppslutningen, særlig i studentgruppen, har også økt 
betraktelig.  
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2.5. Til punkt 10.1 Stemmerett for ansatte 
Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er fast eller midlertidig ansatt i minst 50% 
stilling. Dette er en videreføring av tidligere valgreglement og er også et relativt gjennomgående 
vilkår i sektorens valgreglementer.  
 
Av praktiske årsaker foreslås at skjæringspunktet for beregning av tjenestetid er dato for 
utleggelse av manntall, og ikke valgdagen. Bakgrunnen er at det vil være tilnærmet praktisk 
umulig å kontrollere hvem som har vært sammenhengende ansatt ved USN i minst ett år per 
første valgdag. Det er også slik at manntallet fremlegges senest fire uker første valgdag og klager 
på manntallet må være innkommet senest to uker før første valgdag, jf. punkt 12. Å legge 
skjæringspunktet til dato for utleggelse av manntall har også en side til omlegging til elektronisk 
løsning på den måten at det ikke lenger vil være én valgdag, men en valgperiode på minst syv 
dager, jf. punkt 8.  
 

2.6. Til punkt 11.1 Valgbarhet – ansatte 
I forhold til ansattes valgbarhet foreslås å innta et krav om at man må ha et ansettelsesforhold 
som dekker den aktuelle funksjonsperioden. Flere institusjoner i sektoren har en slik løsning, bla. 
UiO og NTNU. Et slikt vilkår må ses i sammenheng med den lovfestede plikten til å bli stående i 
og utføre vervet inntil nytt styre er valgt, jf. uhl. § 9-4 (4) og reglementets egne bestemmelser i 
punkt 13. Når det gjelder ansatte, og styrets funksjonsperiode på fire år, er det imidlertid innført 
et forbehold for det tilfellet at vilkåret ikke kan oppfylles på grunn av den ansattes alder. Dette 
har sammenheng med forbudet mot diskriminering på grunn av alder, jf. arbeidsmiljøloven § 13-
1 og lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 6.  
 

2.7. Til punkt 11.2 Valgbarhet - studenter 
Med samme begrunnelse som redegjort for i punkt 2.6 (til punkt 11.1) forslås at studentenes 
valgbarhet er avhengig av at de har et studieforhold som dekker hele funksjonsperioden. Siden 
det her er tale om en periode på ett år vurderes det dithen at det ikke vil oppstå konflikt mht. 
forbudet mot aldersdiskriminering og det forslås følgelig ikke å innta forbehold om alder i denne 
bestemmelsen.  
 

2.8. Til punkt 11.3 Ikke valgbare stillinger 
I punkt 11.3 fastsettes hvilke lederstillinger som ikke er valgbare til styret. Dette har styret selv 
myndighet til å fastsette, jf. uhl. § 9-4 (7).  
 
Til sammenligning fremgår følgende i valgreglementet til tidligere HiT § 21 Valgbarhet for styret 
for tilsatte i administrative lederstillinger: 
 
«Følgende tilsatte i administrativ lederstilling ved Høgskolen i Telemark er ikke valgbare til styret, 
jf. § 9-4 nr. 7 i lov om universiteter og høgskoler: rektor, viserektor for forskning og utvikling, 
viserektor for utdanning, direktør, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, 
driftssjef, biblioteksjef, informasjonssjef og IT-sjef.»  
 
I valgreglementet til tidligere HBV fremgår følgende i § 22 Valg til høgskolestyret: 
 
«Ved valg av representanter til Høgskolestyret er følgende ledere ikke valgbare: 
dekaner/prodekaner, instituttledere/nestledere, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør, 
avdelingsdirektører, internrevisor. Se ellers § 6 nr. 4.»  
 
Det vises også til redegjørelsen Spørsmålet om det eksisterer lov- eller forskriftsfestede 
begrensninger mht. ansattrepresentanter som kan velges inn i styret, jf. vedlegg 4. Her 
redegjøres også kort for praksis ved andre institusjoner i sektoren.  
 

2.9. Til punkt 13-4 Nytt valg ved fratreden og fritak 
Dersom et styremedlem gis fritak eller må fratre sitt verv, skal det lyses ut nytt valg som 
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erstatning for dette medlemmet. Det foreslås i denne forbindelse å ta inn en bestemmelse som 
regulerer situasjonen der en vararepresentant stiller til valg; Da skal det som hovedregel også 
velges nytt varamedlem. Dersom ett år eller mindre av funksjonstiden gjenstår skal 
vararepresentanten fungere i vervet. Studentene har tilsvarende bestemmelser om dette i 
reglementets punkt 14-5.  
 

2.10.Til punkt 14.4 Krav om fritak fra nominasjon 
Punkt 14.4 omhandler studenters krav om fritak fra nominasjon. Det er slik at studenter ikke har 
en plikt til å ta imot valg, på samme måte som ansatte. Ansattes plikt til å ta imot valg er nedfelt i 
uhl. § 9-5 (1). Studentkandidater derimot, kan kreve seg strøket fra nominasjonslisten. Dersom 
de ikke trekker seg, og blir valgt, har de imidlertid samme plikt til å fungere i vervet som ansatte, 
jf. uhl. § 9-4 (4).  
 

2.11.Til punkt 16 Gjennomføring av valg 
I punkt 16 er de bestemmelsene som omhandlet ordinært manuelt urnevalg tatt ut. Dette gjaldt 
blant annet bestemmelser om hvordan opptalte stemmesedler manuelt skulle kontrolleres mot 
manntall og valgprotokoll.  
 

2.12.Til punkt 16.4 Særskilt om valg av studentrepresentanter 
I reglementets punkt 16.4 foreslås å fastsette at studentenes valg skal gjennomføres etter 
reglementets bestemmelser, herunder håndtering av klager. Videre foreslås at universitetets 
valgstyre også skal godkjenne studentgruppens valgresultat. Hensynet bak forslaget er å sikre en 
lik prosess, både mht. gjennomføring og saksbehandling, i hhv. ansattgruppen og 
studentgruppen. Det har også et praktisk aspekt.  
 
Til sammenligning var valggjennomføringen ved tidligere HiT i sin helhet overlatt til 
studentorganet selv (§ 1). Ved tidligere HBV hadde studentparlamentet ved valg til 
høgskolestyret myndighet til å bestemme valgoppgjørsmåte, mens nærmere regler for valget 
skulle fastsettes av valgstyret «i samråd med Studentparlamentet» (§ 21 (2)). Det er imidlertid 
noe uklart om sistnevnte bestemmelse var ment å omfatte regler for valget i sin helhet eller om 
den var begrenset til å gjelde valgform og valgtidspunkt, jf. overskriften i § 21 (2). 
Fellesbestemmelsene i reglementets kapittel 1 regulerte studentene med hensyn til blant annet 
valgbarhet (§ 7), stemmerett (§ 5) og valgprotokoll (§ 15).   
 
Det foreslås at studentorganet fortsatt har ansvar for den praktiske forberedelsen av valget. 
Dette er ment å gjenspeiles i reglementets punkt 7.1 Valgstyret - oppnevning, punkt 15.2 
Nominasjon- studenter og punkt 16.4 Særskilt om valg av studentrepresentanter.  
 
 

2.13. Til punkt 17 Valgform og valgoppgjør 
Forslaget til punkt 17 var ved fremleggelse av saken som orienteringssak i sin helhet hentet fra 
valgreglementet ved tidligere HiT. Bestemmelsen er imidlertid tung og lite oversiktlig. På enkelte 
områder fremstår den også som vanskelig å tolke og er til dels tvetydig. På denne bakgrunn 
foreslås følgelig å innta NTNUs bestemmelse på dette punkt. Dette vil ikke medføre noen 
materielle endringer av stor betydning. Det er imidlertid mulig at overgang til NTNUs løsning 
innebærer en noe økt sannsynlighet for at kandidater med mange andre- og tredjestemmer kan 
velges inn i vervet selv om en eller flere av de andre kandidatene har flere førstestemmer. Med 
HiTs tidligere reglement ville førstestemmene vært avgjørende og vedkommende med mange 
andre- og tredjestemmer ville ha røket ut. Sannsynligheten for at et slik situasjon oppstår anses 
imidlertid som meget lav.  
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Vurdering 
Rektor stiller seg bak forslaget til valgreglement. 

   
Vedlegg:  

1. Forslag til valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge 
2. Valgreglement Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
3. Reglement for valg av interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark 
4. Spørsmålet om det eksisterer lov- eller forskriftsfestede begrensninger mht. ansattrepresentanter 
som kan velges inn i styret (notat) 

 
 

Petter Aasen 
Rektor 

 



VALGREGLEMENT FOR UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 

  
Valgreglementet er fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge den ……., med hjemmel i 
universitets- og høyskoleloven (uhl.) §§ 9-3 og 9-4. 
 

1. Virkeområde 

Reglementet gjelder valg av medlemmer til universitetsstyret og omfatter ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling, ansatte i teknisk eller administrativ stilling og studentgruppen. 
 
2. Styrets størrelse og sammensetning 

Styrets størrelse og sammensetning følger av uhl. § 9-3 (1), og skal bestå av følgende medlemmer:  

 ekstern styreleder 
 tre eksterne styremedlemmer 
 fire medlemmer valgt blant gruppen ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
 ett medlem valgt blant gruppen teknisk og administrativt ansatte 
 to medlemmer fra studentgruppen 

Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning jf. uhl. § 9-3 (3). Slikt vedtak må treffes med 
tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer, og gjelder for kommende funksjonsperiode.  
 
Styret kan videre selv fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer, jf. § 9-3 (4). Slikt 
vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer, og gjelder for 
kommende funksjonsperiode. 

 
3. Varamedlemmer 

Innenfor den enkelte gruppe skal det velges like mange varamedlemmer som medlemmer i 
nummerert rekkefølge. 

 
4. Kjønnsbalanse 

Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om representasjon av begge kjønn skal være 
oppfylt innen den enkelte valgkrets, jf. uhl. § 9-4 niende ledd. 

 
5. Valgkrets 

Valget foretas særskilt for 

 Ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
 Ansatte i teknisk eller administrativ stilling 
 Studentgruppen  

Rektor, prorektor, viserektorer, dekaner/visedekaner, instituttledere/stedfortredere for 
instituttledere tilhører gruppen undervisnings- og forskerstillinger. 
 



Hele institusjonen regnes som valgkrets1 for de enkelte gruppene. 
 
Ingen kan stemme i mer enn én gruppe. Dersom man er stemmeberettiget i mer enn én gruppe, skal 
man stemme i den av gruppen som er høyest prioritert ut fra nedenstående opplisting: 

1. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
2. Ansatte i teknisk eller administrativ stilling  
3. Studentgruppen 

 

6. Valgmåte 

Valget skal gjennomføres som elektronisk urnevalg. 

 
7. Valgstyret 

7.1. Oppnevning 
Rektor skal oppnevne et valgstyre (jf. styrings- og delegasjonsreglementet punkt 2.2.4) som skal 
administrere, forberede og gjennomføre valget av styrerepresentanter, herunder besørge at det 
foreligger et tilstrekkelig antall kandidater fra de ulike gruppene ansatte, jf. punkt 2. Studentgruppen 
er selv ansvarlig for at det stilles et tilstrekkelig antall kandidater. 
 
7.2 Funksjonstid 
Funksjonstiden for medlemmer av valgstyret er tilsvarende funksjonsperioden for de ulike gruppene i 
styret, jf. punkt 9.  Valgstyret fungerer likevel inntil nytt valgstyre er oppnevnt så lenge kravet til å 
inneha vervet er oppfylt. 
 
7.3 Valgstyrets sammensetning 
Valgstyret skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere de ansatte og to studentgruppen. 
Det skal oppnevnes personlige vararepresentanter. For å sitte i valgstyret må man være valgbar, jf. 
punkt 11.  Rektor skal sørge for en sekretærfunksjon som ikke er å anse som medlem av valgstyret. 
Dersom et medlem av valgstyret er foreslått til valget, trer vedkommende ut av valgstyret, og rektor 
oppnevner et nytt medlem. 
 
7.4 Frafall i valgstyret 
Dersom et medlem fratrer sitt verv skal rektor straks oppnevne et nytt medlem, slik at valgstyret til 
enhver tid er fulltallig. 
 
7.5 Vedtaksførhet 
Valgstyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, og fatter sine vedtak 
ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
 

8. Tidspunkt for nominasjon og valg 

Valget skal normalt være gjennomført innen 15. mai. Valgstyret har fullmakt til å fastsette nærmere 
datoer for perioden valget skal avholdes i og for frister for innlevering av forslag til kandidater. I 

                                                           
1 «Valgkrets» er i utgangspunktet en referanse til den gruppeinndeling av styremedlemmer som angis i punkt 2 
og punkt 5, jf. også uhl. § 9-4 (1)  



kunngjøringen gjøres det kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten 
ved valget. 

Periode2 for avholdelse av valget skal gjøres kjent senest seks uker før første valgdag. Samtidig skal 
det minnes om fristen for å fremme forslag på kandidater. Valgoppgjøret bør være avsluttet senest 
én måned før representantenes funksjonstid begynner. 
 
De stemmeberettigede skal kunne avgi stemme i en sammenhengende valgperiode på minst syv 
dager. 
 
9. Funksjonstid 

9.1 Ansatte 
Styremedlemmer og varamedlemmer som representerer de ansatte ved institusjonen velges hvert 
fjerde år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og 
teknisk og administrativt ansatte. 

9.2 Studenter 
Studentenes styremedlemmer velges hvert år. 

9.3 Gjenvalg 
Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden3.  

9.4 Virkningsdato 
Valg av medlemmer til universitetsstyret skjer normalt med virkning fra 1. august. Ved 
suppleringsvalg, jf. punkt 13.4 og 14.5, er valget gyldig når klagefristen for valget har utløpt. 

 
10. Stemmerett  

10.1. Stemmerett for ansatte 
Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er fast eller midlertidig ansatt i minst 50% stilling 
ved institusjonen og har tiltrådt denne senest på dato for utleggelse av manntallet. Den som er 
ansatt for mindre enn ett år har likevel ikke stemmerett hvis ikke vedkommende har vært i 
sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst ett år fram til dato for utleggelse av 
manntallet. 

Ansatte med hovedtilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge, som har lønn ved annen institusjon4, 
har også stemmerett. Forutsetningen er at vedkommende ikke avgir stemme ved en annen 
institusjon.  

Lærlinger og tilsatte på sysselsettingstiltak har ikke stemmerett.  
 

                                                           
2 Jf. punkt 17.1 om at valgperioden skal ha en varighet på minst syv dager. 
3 Jf. Kunnskapsdepartementets brev av 12.01.11 til statlige universiteter og høgskoler vedrørende «Valg og 
oppnevning av styremedlemmer».  

4 Dette kan for eksempel omfatte stipendiater og midlertidig ansatte i såkalt oppdragsstilling. 



10.2 Bortfall av stemmerett 
Stemmeretten bortfaller for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling enn stemmeretten 
er knyttet opp mot.  

10.3 Tvist vedrørende stillingskategori og stemmerett 
Styret avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk og 
administrativ ved uenighet om dette.  

10.4 Stemmerett for studenter 
Det er et vilkår for stemmerett at studentene har gyldig og aktiv studierett, herunder har 
semesterregistrert seg og betalt semesteravgift.  
 
 
11. Valgbarhet 

11.1 Ansatte 
Ansatte med stemmerett etter punkt 10-1 er valgbare for sine respektive grupper dersom de har et 
ansettelsesforhold som dekker den aktuelle funksjonsperioden5. Dersom alder er årsak til manglende 
dekning av funksjonsperiode vil vedkommende likevel være valgbar.  

Hvis ikke styret har bestemt noe annet er ansatte bare valgbare hvis de har vært i sammenhengende 
ansettelsesforhold ved institusjonen siden 1. mars valgåret.  
 
Ansatte som har sin hovedtilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge, men har lønn ved annen 
institusjon og som har stemmerett ved annen institusjon etter punkt 10.1, er ikke valgbare. 

Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 
 
11.2 Studenter 
Studenter med stemmerett etter punkt 10-4 er valgbare dersom de har et studieforhold som dekker 
den aktuelle funksjonsperioden.6  
 
11.3 Ikke valgbare stillinger 

Følgende ansatte i lederstillinger er ikke valgbare til styret, jf. uhl. § 9-4 syvende ledd:  

 rektor/prorektor  
 viserektor 
 dekan/visedekan 
 instituttleder/instituttnestleder 
 direktør/avdelingsdirektør 
 seksjonssjef 
 internrevisor 

Øvrige funksjoner som rapporterer direkte til styret, som f.eks studentombud, personvernombud og 
andre offisielle ombudsroller, er heller ikke valgbare til styret.  

                                                           
5 Reglene om valgbarhet sees i sammenheng med plikten til å bli stående i og utføre vervet inntil nytt styre er 
valgt, jf. uhl. § 9-4 (4).  
6 Reglene om valgbarhet sees i sammenheng med plikten til å bli stående i og utføre vervet inntil nytt styre er 
valgt, jf. uhl. § 9-4 (4). 



 
12. Manntall 

Rektor, eller den han utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Oversikten over de som har stemmerett 
skal være satt opp senest fire uker før første valgdag og skal straks legges ut til gjennomsyn for alle 
det vedkommer. 

Eventuelle klager på manntallet sendes inn elektronisk.  

Klage på manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til manntallsfører 
senest to uker før første valgdag. 
 

13. Ansattes plikt til å ta imot og utføre styreverv 

13.1 Plikt til å ta imot verv 
En ansatt som blir valgt til styret har plikt til å ta imot vervet7. Den som har gjort tjeneste i et 
tillitsverv har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. 
Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som 
medlem i neste periode, jf. uhl. § 9-5 (1). 

13.2 Plikt til fratreden 
Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører, jf. uhl. § 9-5 (2). Den som har permisjon i 
funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer. 

13.3 Søknad om fritak fra verv 
Styret kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er ansatt i 
deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for 
vedkommende å utføre sitt arbeid i denne.  
 
13.4 Nytt valg ved fratreden og fritak 
Dersom et styremedlem gis fritak eller må fratre sitt verv, skal det lyses ut nytt valg som erstatning 
for dette medlemmet dersom mer enn ett år av funksjonstiden gjenstår. Dersom en 
vararepresentant stiller til valg, skal det samtidig velges nytt varamedlem. Dersom ett år eller mindre 
av funksjonstiden gjenstår skal vararepresentanten fungere i vervet. 
 

14. Studenters plikt til å ta imot og utføre styreverv 

14.1 Plikt til å ta imot verv 
En student som blir valgt til styret har plikt til å ta imot vervet8. Den som har gjort tjeneste i et 
tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg. 

14.2 Plikt til fratreden 
Innehaver av et verv skal fratre når valgbarheten opphører9. Den som har permisjon i 
funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer. 

                                                           
7 Jf. uhl. § 9-4 (4) og § 9-5 (1) 
8 Jf. uhl. § 9-4 (4) 
9 Jf. uhl. § 9-5 (2) 



14.3 Søknad om fritak fra verv 
Styret kan etter søknad frita for fortsatt funksjon i et verv for den som ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette.  

14.4 Krav om fritak fra nominasjon 
En student som er nominert til et verv kan kreve seg strøket fra kandidatlisten. Slikt krav fremsettes 
overfor studentorganet.  
 
14.5 Nytt valg ved fratreden og fritak 
Dersom et styremedlem gis fritak eller må fratre sitt verv, skal det lyses ut nytt valg som erstatning 
for dette medlemmet dersom mer enn halve funksjonstiden gjenstår. Dersom en vararepresentant 
stiller til valg, skal det samtidig velges nytt varamedlem. Dersom mindre enn halve funksjonstiden 
gjenstår skal vararepresentanten fungere i vervet. 
 

15. Nominasjon 

15.1 Ansatte 
 
Forslag til kandidater til verv etter dette valgreglementet fremmes for valgstyret. 

De stemmeberettigede har rett til å sette fram forslag til kandidater innen sin gruppe. 

Følgende prosedyre skal benyttes ved nominasjonen til valg:  
 
Forslagsstiller leverer skriftlig forslag til kandidat(er) til valgstyret innen gitt frist. Forslaget skal være 
undertegnet, og kandidaten skal være gjort kjent med forslaget. Valgstyret kan kalle forslagsstillerne 
inn til møte for å samordne forslagene. Det er bare forslagsstiller som kan trekke et forslag. 
Valgstyret skal godkjenne forslagene. 
 
15.2 Studenter 

Alle som har stemmerett etter pkt. 10 kan fremme forslag til kandidater. Forslag sendes skriftlig til 
det det organ som er gitt i oppgave å forberede valget, jf. punkt 16.4. Organet har ansvar for å levere 
forslagene til valgstyret i tråd med de bestemmelser som fremgår av punkt 15.1 tredje avsnitt.  

 
16. Gjennomføring av valg 

16.1 Utarbeidelse av prosedyre for gjennomføring 
Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte 
og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. Prosedyren skal godkjennes av rektor. 

16.2 Valginformasjon 
Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon til de ansatte i god tid før valgene, og at 
slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid. 

16.3 Opptelling av stemmer 
Opptelling blir ledet av valgstyret, etter følgende regler: 



a) Valgstyret skal samles for å telle opp stemmene så snart som mulig etter at fristen for å avgi 
stemme er ute. 
 

b) Stemmene skal telles opp for hver gruppe. 
 

c) Når opptellingen av stemmesedler er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og 
valgprotokoll. 
 

d) Opptelling av personlige stemmer blir gjennomført. Opptelling skal gjøres av to ulike 
personer som kontroll. Resultatet blir ført i valgprotokollen. 
 

16.4 Særskilt om valg av studentrepresentanter 

Studentorganisasjonen har selv ansvar for å forberede valg av studentrepresentanter til 
universitetsstyret, herunder utarbeidelse av valginformasjon etter de regler som fremgår av punkt 
16.2, kandidatpresentasjon og ansvar for at det stiller et tilstrekkelige antall kandidater, jf. punkt 7.1.  
 
Valget skal gjennomføres etter de bestemmelser som er gitt i dette valgreglement .  
 
Valgresultatet skal godkjennes av universitetets valgstyre.  
 
Eventuell klage på feil ved valget følger prosedyre gitt i pkt. 20 i dette valgreglement. 

 
17. Valgform og valgoppgjør 

1. Valget skal gjennomføres som preferansevalg innenfor hver gruppe, jf. punkt 5.  
 
Den enkelte velger kan bare avgi stemme én gang ved hvert valg. Det er ikke adgang til 
forhåndsstemming. 
 

2. Stemmene telles opp særskilt for hver gruppe. Resultatet avgjøres slik:  
 
a) Stemmene vektes ved at antall plasseringer som nr. 1 deles med 1, antall plasseringer som 

nr. 2 deles med 3, antall plasseringer som nr. 3 deles med 5, antall plasseringer som nr. 4 
deles med 7 osv.  
 

b) Summen av de vektede stemmetallene avgjør hvem som blir valgt som medlem og hvem som 
blir rekkefølge varamedlemmer. 
 

c) Krav om kjønnsmessig balanse skal være oppfylt for hver valggruppe.  
 

d) Ved stemmelikhet mellom to kandidater avgjøres rangeringen mellom disse ved loddtrekning 
i valgstyret.  
 

3. Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal oppfylles slik:  
 
a) Skal det velges 2 eller 3 medlemmer innen gruppen, skal begge kjønn være representert. 

Tilsvarende gjelder for varamedlemmer. Dersom det ved opptelling viser seg at et kjønn vil få 



færre representanter enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp. 
Kjønnsmessig balanse skal først oppfylles for medlemmer, dernest for medlemmer og 
varamedlemmer under ett. Den med høyest stemmetall blant varamedlemmene er 1. 
varamedlem.  
 

b) Skal det kun velges 1 medlem, skal varamedlemmet være av motsatt kjønn.  
 

c) Det kan gjøres unntak fra reglene når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart 
urimelig å oppfylle kravene. Unntak avgjøres av rektor etter forslag fra det respektive 
valgstyret.  
 

18. Valgprotokoll 

Valgresultatet skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av et samlet valgstyre. 
Melding om resultatet sendes til rektor for arkivering og rapportering til styret. Resultatet kunngjøres 
straks av valgstyret. 
 

19. Klage  

19.1 Klagerett og frist for å fremsette klage 
Kun den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må 
være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent. 

19.2 Virkningen av klage  
Valgstyret skal behandle klagen og kan bestemme at det skal holdes ny opptelling jf. punkt 16.3 eller 
nytt valgoppgjør jf. punkt 17 (2), hvor dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Dersom 
valgstyret mener at feilen kun kan rettes opp ved nytt valg, skal saken oversendes styret. Det nye 
valgoppgjøret kan påklages etter punkt 19.1 ovenfor. 
 
19.3 Oversendelse til klageorganet 
Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til universitetsstyret. 
Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i så fall gjøres 
kjent for klager. 

Mener universitetsstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og 
denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette 
skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, blir sittende styremedlemmer 
værende i sine verv, jf. uhl. § 9-4 fjerde ledd. 
 
Universitetsstyret tar endelig stilling til klagen og virkningen av denne.  

 
20. Ikrafttredelse 
 
Dette reglement trer i kraft den… (dato) og erstatter de tidligere valgreglementene ved Høgskolen 
Buskerud og Vestfold av 04.02.13 og Høgskolen i Telemark av 23.02.12.  
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Kapittel 1: Regler for valg ved høgskolen 
Dette valgreglementet er fastsatt av Fellesstyret for Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i 
Vestfold den 4. februar 2013 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høgskoler (Lov om universiteter og høgskoler). 

 

§ 1 Reglementets anvendelsesområde 
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle valg ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det 
kan gis utfyllende, særskilte bestemmelser for valg til de enkelte organer.  

 

§ 2 Valgperiode 
1. Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- 

og administrativt tilsatte.  
2. Valg av medlemmer til Høgskolestyret og valg av rektor skjer med virkning fra 1. august. 

Andre valg skjer med virkning fra 1. januar det påfølgende år. (Virkningstidspunkt gjøres 
som eget vedtak for første valgperiode.) 

 

§ 3 Valgstyrer 
1. Høgskolestyret oppretter et valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valg av 

rektor, representanter til høgskolestyret og fakultetsråd. Valgstyret er i valgsaker rådgiver 
for Høgskolestyret og høgskoledirektøren. Valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med 
disse valgene som ikke er tillagt annet organ. Høgskoledirektøren organiserer et fast 
valgsekretariat som er underlagt valgstyret. Valgstyret skal ha til sin disposisjon et 
sekretariat som har tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle nødvendige gjøremål i 
relasjon til valgene.  
 

2. Valgstyret har følgende sammensetning: 
 tre medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 
 to medlemmer fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger 
 to medlemmer fra studentene 

 
Før oppnevningen skal fakultet/avdeling og studentparlament gis anledning til å fremme 
forslag på kandidater til valgstyret. 
 
Fellesstyret oppnevner valgstyrets leder og nestleder blant medlemmene fra de tilsatte. 
Dersom et medlem av valgstyret blir foreslått til valg, gjelder vanlige inhabilitetsregler 
etter Forvaltningsloven. I valgstyret gjøres vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 
 
Valgstyret fastsetter nærmere regler for gjennomføring av urnevalg, postvalg og valg i 
valgforsamling. Valgstyret fastsetter nærmere regler for valgoppgjørene. 
 

3. Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. 
Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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§ 4 Manntall og valggjennomføring 
1. Høgskoledirektøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de 

stemmeberettigede.  
 

2. Valg ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gjennomføres normalt som elektroniske 
valg. Høgskolestyret, kan avgjøre å gjennomføre valg på andre måter. Studentenes 
representanter kan velges i valgmøte.  
 

§ 5 Stemmerett 
1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling. Avgjørende for stemmerett er 

tilsettingsforholdet på valgdagen(e).  
2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn 6 mnd siden . 
3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor 

høgskolen.  
4. Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall, skal 

kun én stemme kunne avgis.  
5. Studenter har stemmerett når denne er registrert som student for minst ett år og har 

betalt semesteravgift ved institusjonen. (gjelder både HiBu og HiVe i 2013).. Dersom en 
student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor 
vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett 
ved mer enn ett institutt/fakultet. 

 

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte 
1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være 

valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.  
2. Valgbar som tilsatt er likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år. Den som er 

tilsatt i mindre enn halv stilling ved enheter som gjennomfører valg, er heller ikke 
valgbar. 

3. Tilsatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglement, har plikt til å ta imot vervet. Den 
som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som 
vedkommende har fungert i vervet. Varamedlemmer som har møtt som medlem minst 
halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Innehaver 
av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.  

4. Valgbarhet for innehavere av ledende stillinger fremkommer av dette reglementet. 
Rektor kan – når særlige forhold foreligger - bestemme at også andre tilsatte med 
lederansvar ikke skal være valgbare til et bestemt styringsorgan?. 

5. For valg til rektor gjelder bestemmelsene i § 19. 
 

§ 7 Valgbarhet for studenter 
1. Studentene skal ha minst 20 prosent og aldri mindre enn to av medlemmene i alle 

kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke det delegerende organ 
enstemmig eller Universitets- og høyskoleloven bestemmer noe annet, jf. UH-loven §§ 4-
4 og 9-3 (1) 1. pkt. 

2. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett.  
3. Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest én uke etter 

mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. 
Student som blir valgt etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 
valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for 
fritak. 
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§ 8 Forslag på kandidater 
1. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til 

valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og være 
underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle valget. 
Kandidatforslag kunngjøres ved forslagsfristens utløp sammen med navn på 
forslagsstillerne. Særskilte bestemmelser gjelder ved valg på rektor (se § 19).  

2. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes 
snarest mulig og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil 
en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli 
foreslått, miste retten til å nekte valg dersom denne ikke er gjort gjeldende senest på 
valgmøtet.  

3. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater.  
4. For forslag på rektor gjelder bestemmelsene i § 19. 
 

§ 9 Valgordning ved HiBV 
Ved valg til verv og organer i høgskolen benyttes flertallsvalg, preferansevalg eller 
valgforsamling som valgform. Listevalg benyttes ikke.  
 

§ 10 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter  
I. Valg av faste representanter 
1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist 

som er fastsatt for de enkelte valg.  
2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks 

underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å sette 
frem forslag er ute.  

3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre ett forslag før fristen for innlevering av forslag. 
Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de 
kandidatene som var foreslått i dette forslaget.  

4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater oppført i alfabetisk 
rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle 
stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at 
godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i 
valgmøte eller i valgforsamling for studenter deler valgstyret stemmesedlene ut til de 
stemmeberettigede medlemmene ved møtets begynnelse.  

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som uttrykk 
for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange 
kandidater som skal prioriteres.  

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente 
stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i 
samsvar med dette, skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent 
stemmeseddel som ikke er blank.  

 

§ 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant  
1. Dette reglements § 10 nr. 1 – 6 gjelder tilsvarende.  
2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere 

førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler.  
3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som 

har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det 
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telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer 
som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat 
er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, 
gjennomføres det et eget valg mellom disse to og den med flest stemmer er valgt.   

 

§ 12 Valgoppgjøret ved flertallsvalg 
Ved flertallsvalg kan hver velger stemme på inntil så mange kandidater som det skal velges 
representanter. Valgt er den eller de kandidater som har fått flest stemmer. 

Ved stemmelikhet gjennomføres valg mellom disse og den med flest stemmer er valgt. 

 

§ 13 Stemmerettskategorier 
1. Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser ved valg til styringsorganer:  

A. Tilsatte i undervisnings og forskerstillinger (vitenskapelige stillinger) 
B. Tilsatte i tekniske - og administrative stillinger  
C. Studenter 

 
Valgstyret avgjør i tvilstilfeller om en stilling skal regnes som vitenskapelig eller som 
teknisk/administrativ.  
 

2. Tilsatte ledere av institutt og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast 
vitenskapelig tilsatte.  

 

§ 14 Velger som nektes å avgi stemme 
Den som nektes å avlegge stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har 
stemmerett, skal likevel gis anledning til å avgi stemme. En slik stemme kan avgis gjennom 
særskilt prosedyre i den elektroniske valgapplikasjonen eller ved at stemmeseddel legges i 
særskilt lukket konvolutt, og påføres velgerens navn og adresse. Slike stemmer oversendes 
valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis med sikte på mulig klage, jf. § 18. 

 

§ 15 Valgprotokoll 
1. Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.  
2. Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. Valgprotokoll sendes til det organet 

det er blitt foretatt valg til. 

 

§ 16 Uttreden i valgperioden 
1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved høgskolen, trer ut av det verv vedkommende er 

valgt til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til 
vedkommende verv.  

2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut i permisjonstiden.  
3. Høgskolestyret kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden når 

tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.  
4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. 

 

 

§ 17 Kjønnsmessig balanse 
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1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse 
være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra 
valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. 
Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være 
representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.  

2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få 
færre representerer enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som 
det er avgitt stemmer for opp, inntil en har oppnådd slik balanse.  
 

§ 18 Klage 
1. Beslutninger truffet av Valgstyret, kan påklages til høgskolestyret.  
2. Klage må være mottatt senest åtte dager etter at valgresultatet er kunngjort. Dersom 

klager ikke gis medhold, avgis uttalelse om klagen, og denne sendes straks til 
klageinstansen.  

3. Mener klageinstansen at det er gjort feil som kan ha hatt betydning for valgresultatet, og 
som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan den fastsette at det skal holdes nytt valg. Slikt 
valg skal avholdes snarest mulig.  

4. Klagerett har kun den som har stemmerett ved det valg det rettes klage mot.  

 

Kapittel 2: Valg av rektor  
§ 19 Valgmåte og valgbarhet m.v. 
1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 10-2, nr.1. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha 
fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens 
begynnelse.  

2. Fratrer rektor mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid 
som er igjen.  

3. Rektor velges i april eller mai. Valget foretas før valg av tilsatte medlemmer til 
Høgskolestyret. Nærmere tidspunktet for valget og frist for å fremme forslag fastsettes av 
Høgskolestyret og kunngjøres av valgstyret senest 1. april. I kunngjøringen gjøres det 
kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  

4. Forslagsrett har stemmeberettigede tilsatte og studenter. Forslaget må være 
underskrevet av minst 5 stemmeberettigede studenter og/eller tilsatte. Ingen kan 
underskrive på mer enn ett forslag.  

5. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
eller som kan kreve seg fritatt etter universitets- og høyskolelovens § 9-5, må forslaget 
ha vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes 
tilbake. Den som har plikt til å motta valg, men ikke ønsker valg, kan kreve dette opplyst 
på stemmeseddelen.  

6. Valgstyret bestemmer når innkomne forslag på kandidater skal offentliggjøres. Tidspunkt 
for slik offentliggjøring skal kunngjøres samtidig med at forslagsfristen kunngjøres. 
Samtidig med offentliggjøring av kandidatene kunngjøres også navnene på 
forslagsstillerne (se pkt. 6).  
 

 
 
7. Valg av rektor gjennomføres som flertallsvalg. Kandidaten som har fått flest stemmer og 

mer enn 50% av stemmene er valgt. Hvis ingen av kandidatene har oppnådd flertall av 
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stemmene, avholdes nytt valg innen 14 dager mellom de to kandidatene som har fått 
flest stemmer i første valgomgang. Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og 
vektes slik:  

 fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 60 %  
 teknisk og administrativt tilsatte: 15 %  
 studenter: 25 %  

8. Høyskolestyret oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk 
og administrativ tilsatt og en student, som har til oppgave å fremme forslag overfor 
Høgskolestyret på eksterne kandidater til styret. Styret gjør vedtak om rammen for de 
arbeidsbetingelsene og de kvalifikasjonskrav som skal ligge til grunn for komiteens 
arbeid. 

 

Kapittel 3: Valg til Høgskolestyret 
§ 20 Høgskolestyrets sammensetning 
Styret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold består av: 

 Rektor (styreleder), valgt for fire år 
 Tre medlemmer valgt blant undervisnings og forskerstillinger 
 Ett medlem valgt blant teknisk administrative 
 To medlemmer valgt blant studentene 
 Fire eksterne representanter med vararepresentanter 

 

Ingen kan gjenvelges som styremedlem dersom vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et 
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.  

 

§ 21 Valgform og valgtidspunkt. Forslag til eksterne kandidater 
1. Valg av tilsatte avholdes i april eller mai. Valget foretas etter valg av rektor. 

Høgskolestyret fastsetter de nærmere valgdatoer og forslagsfrister. Valget foretas 
særskilt for de tre grupper av tilsatte, jf. § 13, a) – c). Innenfor de enkelte grupper 
regnes hele institusjonen som en valgkrets. Valget gjennomføres som postvalg.  

2. Valg av representanter for studentene avholdes i april eller mai. Valget avholdes etter 
valg av rektor. Studentparlamentet bestemmer valgoppgjørsmåte. Valgstyret fastsetter, 
i samråd med Studentparlamentet, nærmere regler for valget.  

3. Rektor oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk 
administrativ tilsatt og en student, som har til oppgave å fremme forslag overfor 
Høgskolestyret på eksterne kandidater til høgskolestyret. Komiteen skal fremme forslag 
på minst det antall kandidater departementet ber styret fremme. Rektor kan bestemme 
at komiteen skal fremme flere kandidater enn det departementet ber om. Det vises til 
universitets- og høyskolelovens § 9-4, nr. 5. 

 

§ 22 Valgbarhet for ledere 
Ved valg av representanter til Høgskolestyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ 
prodekaner, instituttledere/nestledere, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør, 
avdelingsdirektører, internrevisor. Se ellers § 6, nr. 4. 
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Kapittel 4: Valg av medlemmer til fakultetsrådet 
§ 23 Sammensetning av fakultetsrådet 
Dekanen leder fakultetsrådet. Sammensetningen av fakultetsrådene vedtas som egen 
styresak. 

§ 24 Valggjennomføring 
1. Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men valgstyret kan bestemme at valget 

skal avholdes som postvalg eller urnevalg.  
2. Valgene avholdes i oktober eller november. 

§ 25 Valgbarhet for ledere 
Ved valg av representanter til fakultetsrådet er følgende ledere ikke valgbare: 
instituttledere/nestledere. Se ellers § 6, nr. 4. 
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Kapittel 8: Utfyllende regler, ikraftsetting 
§ 26 Ikrafttreden og overgangsregler 
Bestemmelsene i dette reglement trådte i kraft 4.2.13. For valget som finner sted våren 2013 
gjelder dette reglement med de tilpassinger som framgår av møtebok fra Fellesstyret av 
4.2.13. 
 
§ 27 Fullmakt til rektor 
Rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement. 

 



 
REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED 
HØGSKOLEN I TELEMARK 
 
Fastsatt av styret 23.02.12. 
 
§ 1 Reglementets virkeområde 
 
Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret.  
 
Studentene gjennomfører eget valg av studentrepresentanter i styret  
 
§ 2 Størrelse og sammensetning  
 
Størrelse og sammensetning av styret er fastsatt i overensstemmelse med lov om universiteter og 
høgskoler § 9-3 nr. 1. Styret skal ha et flertall av interne medlemmer og sammensettes slik: Ekstern 
styreleder, tre eksterne styremedlemmer, fire medlemmer valgt blant de tilsatte i undervisnings- og 
forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte og to medlemmer blant 
studentene. 
 
§ 3 Valgmåte 
 
Valg av tilsatte etter valgreglementet skal som hovedregel skje som urnevalg, alternativt som 
elektronisk valg. 
 
§ 4 Valgstyret 
 
1. Ved Høgskolen i Telemark skal det være ett valgstyre oppnevnt av styret, som utpeker leder og 

nestleder. Styret kan delegere denne myndigheten til rektor. Valgstyret administrerer og forbereder 
valg etter valgreglementet, herunder sørger for at det foreligger et tilstrekkelig antall kandidater. 
Valgstyrets funksjonstid er fire år. Valgstyret skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere 
de tilsatte og to studentene. Representantene for de tilsatte skal komme fra hvert av de tre største 
studiestedene. Det skal også oppnevnes personlige vararepresentanter. Rektor sørger for 
sekretærfunksjon for valgstyret.  

 
2. Dersom medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ, trer vedkommende ut av valgstyret, og 

det oppnevnes nytt medlem.  
 
3. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Det gjør vedtak ved 

vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av valgstyret kan bringe 
avgjørelse i dette inn for høgskolens klagenemnd.  

 
§ 5 Dato for avholdelse for valg     
  
1. Valgene skal være gjennomført innen 15. mai. Valgstyret får fullmakt til å fastsette nærmere dato 

for valg og for frister for innlevering av forslag. I kunngjøringen gjøres det kort rede for reglene 
om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  



 
2. Dato for avholdelse av valget skal gjøres kjent senest seks uker før valgdagen. Samtidig skal det 

minnes om fristen for å fremme forslag på kandidater. Valgoppgjøret bør være avsluttet senest én 
måned før representantenes funksjonstid begynner.  

 
§ 6 Stemmerett for tilsatte  
 
1. Det er et vilkår for stemmerett ved direkte valg etter dette reglement at vedkommende er tilsatt 

eller engasjert i minst halv ordinær stilling ved institusjonen, og har tiltrådt denne senest 
valgdagen.  

 
2. Den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, har likevel ikke stemmerett, hvis ikke han 

eller hun har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved institusjonen i minst ett år fram til 
valgdagen.  

 
3. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater med hovedtilknytning til Høgskolen i Telemark, som 

har lønn ved annen institusjon, har også stemmerett ved direkte valg. Forutsetningen er at 
vedkommende ikke avgir stemme i annen institusjon. Lærlinger og tilsatte på sysselsettingstiltak 
har ikke stemmerett.  

 
4. Stemmerett faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette gjelder 

likevel ikke hvis det er tale om en stilling ved samme institusjon som ikke gir stemmerett, jf. bl.a. 
nr. 1, 2 og 3.  

 
5. Styret avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk og 

administrativ. Valgstyret avgjør andre tvistemålsspørsmål om stemmerett og stemmekrets.  
 
§ 7 Tilsattes plikt til å ta i mot valg og til å fungere i vervet  
 
1. Tilsatte har plikt til å ta i mot valg og fungere i vedkommende verv så lenge han eller hun er 

valgbare ved vedkommende valg. Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører, jf. lov 
om universiteter og høgskoler § 9-5 nr. 2. Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer 
vervet så lenge permisjonen varer.  

 
2. Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han 

eller hun har fungert sammenhengende i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst 
halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode, jf. lov om 
universiteter og høgskoler § 9-5 nr. 1.  

 
3. Styret kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er 
tilsatt i deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller 
vanskelig for vedkommende å utføre sitt arbeid i denne.  

 
 
 



§ 8 Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen  
 
1. Rektor eller den han utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Manntallet over de som har stemmerett, 

skal være satt opp senest fire uker før vedkommende valg. Manntallet skal straks legges ut til 
gjennomsyn for alle det vedkommer.  

 
2. Klage over manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til 

manntallsfører senest to uker før valgdagen.  
 
§ 9 Urnevalg og elektronisk valg   
 
Ved urnevalg fastsetter valgstyret stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valget. Stemmestedet 
skal holdes åpent minst seks timer mellom kl. 09.00 og kl. 20.00, eller inntil alle som har stemmerett i 
valgkretsen har avgitt stemme.  
 
Når valg avvikles som elektronisk valg, skal de stemmeberettigede kunne avgi stemme i en 
sammenhengende valgperiode på minst syv dager.  
 
§ 10 Forhåndsstemme  
 
1. Ved urnevalg kan den som ikke er tilstede på valgdagen avgi forhåndsstemme etter at de 

innkomne forslag på kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrets 
leder senest ett døgn før valget.  

 
2. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i 

særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgernes navn, stilling, 
avdeling eller institutt, tilsettingstidspunkt og stillingstilknytning (fast, engasjement m.m.). 
Valgstyret bestemmer hvordan studenter skal dokumentere stemmerett ved forhåndsstemming 
(kopi av kvittering for betalt semesteravgift og studiebevis e.a.).  

 
§ 11 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett  
 
Den som ved urnevalg blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 
Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og 
adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på en 
eventuell klage.  
 
§ 12 Nominasjon  
 
1. Forslag til kandidater til verv etter dette valgreglementet fremmes for valgstyret.  
 
2. De stemmeberettigede har rett til å sette fram forslag til kandidater innen sin gruppe.  
 
3. Følgende prosedyre skal benyttes ved nominasjonen til valg:  

Forslagsstiller leverer skriftlig forslag til kandidat(er) til valgstyret innen gitt frist. Forslaget skal 
være undertegnet, og kandidaten skal være gjort kjent med forslaget. Valgstyret kan kalle 



forslagsstillerne inn til møte for å samordne forslagene. Det er bare forslagsstiller som kan trekke 
et forslag. Valgstyret skal godkjenne forslagene. 

 
§ 13 Gjennomføring av valg  
 
1. Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende 

måte. Valgstyret utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen.   
 
2. Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon til personale i god tid før valgene, og at 

slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid.   
 
3. Rektor, eller den han utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Den enkelte driftsenhet (avdelingene, 

biblioteket, driftstjenesten, IT-tjenesten, og fellesadministrasjonen) sørger for at liste over 
stemmeberettigede ved høgskolen er manntallsføreren i hende senest fire uker før vedkommende 
valg. Manntallet skal samtidig bekjentgjøres ved den enkelte driftsenhet. Klage over manntallet 
rettes til manntallsfører senest to uker før valgdagen, og avgjøres av valgstyret.  

 
4. Ved urnevalg utpeker rektor en kontaktperson for valgstyret blant driftstjenestens personale på 

hvert studiested. Kontaktpersonen har ansvar for å finne egnede stemmelokaler, bemanning av 
stemmelokalene ved forhåndsstemmegiving og på valgdagen, informasjon, mottak av 
stemmesedler, og oversending av stemmesedler til valgstyret. Denne kontaktpersonen skal også 
legge stor vekt på muntlig informasjon til studentene om praktiske forhold rundt valget, og 
presisere viktigheten av valgdeltakelse. Det skal være minst ett stemmelokale ved hvert studiested. 
Stemmelokalet skal i alle tilfelle kunngjøres samtidig og på samme sted som manntallslistene og 
listene over kandidater.  

 
5. Forhåndsstemmer ved urnevalg avgitt på annen måte enn den som er beskrevet i § 11, vil bli 

forkastet. Forhåndsstemmene avgis i egen urne, som forsegles til valgoppgjøret foretas.  
 
6. Opptelling blir ledet av valgstyret, etter følgende regler:  

a. Felles opptelling skjer i valgstyret i høgskolens fellesadministrasjon så snart som mulig 
etter at fristen for å avgi stemme er ute (ved elektronisk valg), eller etter at valglokalene er 
stengt (ved urnevalg).  

 
b. Konvolutter med forhåndsstemmer avgitt ved urnevalg blir kontrollert mot manntallet. 

Om en velger både har forhåndsstemt og stemt på valgdagen, blir 
forhåndsstemmekonvolutten lagt til sides uåpnet. Om en velger har gitt flere 
forhåndsstemmer, gjelder den sist avgitte stemme. De andre blir lagt til sides og ført i 
valgprotokollen. Resultatet av konvoluttoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  

 
c. Stemmene skal telles opp for hver gruppe.  

 
d. Ved urnevalg blir avgitte valgdagsstemmer kontrollerte mot valgdagsmanntallet. 

Resultatet av valgdagsoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  
 



e. Forhåndsstemmene avgitt ved urnevalg blir tatt ut av omslagskonvolutten og sorterte som 
forberedelse til opptellingen. Ugyldige stemmesedler blir lagt til side og ført i 
valgprotokollen.  

 
f. Når opptellingen av stemmesedler er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og 

valgprotokoll.  
 

g. Opptelling av personlige stemmer blir gjennomført. Opptelling skal gjøres av to ulike 
personer som kontroll. Resultatet blir ført i valgprotokollen. 

  
h. Alt valgmateriell skal tas vare på, slik at opptellingen kan gjøres på nytt om dette blir 

nødvendig. 
 

i. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, herunder blanke stemmesedler, blir forkastet og 
inngår i valgoppgjøret som samlet uspesifisert gruppe.  

 
j. Valgmateriell og valgprotokoll sendes til rektor for arkivering og rapportering til styret.  

 
§ 14 Valgprotokoll 
 
Utfallet av valg etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av 
vedkommende valgstyre. Melding om utfallet av valget sendes til rektor og kunngjøres straks.  
 
§ 15 Valgkrets  
 
Innenfor de enkelte grupper skal hele institusjonen regnes som valgkrets ved valg til styre.  
 
§ 16 Valget. Funksjonstiden  
 
1. Styremedlemmer og varamedlemmer som representerer de tilsatte ved institusjonen, velges hvert 

fjerde år. Valget foretas særskilt for de to gruppene tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og 
teknisk og administrativt tilsatte. Innenfor de enkelte grupper regnes hele institusjonen som en 
valgkrets. 

 
2. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 

sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden, jf. 
Kunnskapsdepartementets brev av 12.01.11 til statlige universiteter og høgskoler vedrørende Valg 
og oppnevning av styremedlemmer. 

 
§ 17 Varamedlemmer  
 
Innen den enkelte gruppe skal det velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i 
nummerert rekkefølge, eventuelt innenfor den enkelte liste.  
 
 
 



§ 18 Valgbarhet  
 
1. Valgbar som styremedlem er den som har stemmerett etter § 6. Hvis ikke styret har bestemt noe 

annet, er tilsatte bare valgbare hvis de har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved 
institusjonen siden 1. mars valgåret.  

 
2. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater som har sin hovedtilknytning til Høgskolen i 

Telemark, men har lønn ved annen institusjon, og som har stemmerett etter § 8 i disse reglene, er 
ikke valgbare. 

 
3. Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.   
 
§ 19 Valgform  
 
1. Valget skal holdes som preferansevalg og som hovedregel avvikles som urnevalg eller alternativt 

som elektronisk valg.   
 
2. Valgoppgjøret skjer på denne måten:  
 

a. Antallet godkjente stemmesedler divideres med antallet representantplasser økt med 1.  
Kvotienten avrundes oppover. Resultatet kalles valgtallet.  

 
b. Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på førsteplass. Har noen 

fått så mange stemmer på førsteplass at valgtallet er nådd, er kandidaten valgt.  
 

c. Har ingen kandidat fått så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står det igjen 
flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har færrest 
førstestemmer strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater i slike tilfelle likt 
stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes.  

 
d. På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har 

kommet fram på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til 
førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til 
valgtallet, skal den som har det laveste stemmetall på førsteplass strykes. En fortsetter slik 
inntil en kandidat når opp til valgtallet.  

 
e. Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles opp hvem som står på andreplassen på 

de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse regnes som 
førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt.  

 
f. En stemmeseddels reduserte vekt kommer fram ved å dividere antall godkjente stemmer 

fratrukket valgtallet med antall godkjente stemmer. Det regnes med to desimaler etter komma. 
Dette vekttallet multipliseres med antall stemmer som overføres (jfr. avsnittet over).  

 



g. Slik skal en fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra 
de valgte inntil det fastsatte antall representanter er valgt. Dersom det blir strøket så mange at 
det ikke gjenstår flere kandidater enn de som skal velges, er disse valgt.  

 
h. Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går fram som om det skulle velges 

én representant mer enn det som er fastsatt. Det vil si at alle strykninger oppheves, og at 
valgtallet blir lavere ved at tallet som stemmetallet nå skal divideres med er økt med 1. Ved 
dette valgoppgjøret skal en kandidat som er blitt valgt som representant ikke strykes etter 
reglene ovenfor. Den kandidat som først når opp til valgtallet og som ikke er valgt til 
representant, er valgt til første vararepresentant.  

 
i. De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt det fastsatte 

antall vararepresentanter.  
 
j. Når kjønnskvotering benyttes, og opptellingen viser at det maksimale antall representanter 

eller vararepresentanter av ett kjønn allerede er valgt, skal øvrige kandidater av samme kjønn 
strykes.  

 
§ 20 Kjønnsmessig balanse  
 
1. Ved valget (preferansevalg) skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt 

innen den enkelte valgkrets. Skal det velges fire medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert 
kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges to eller tre 
medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg 
av varamedlemmer.  

 
2. Viser det seg ved opptellingen ved valget at et kjønn vil få færre representanter enn dette, rykker 

kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man har 
oppnådd slik balanse. 

 
§ 21 Valgbarhet for styret for tilsatte i administrative lederstillinger  
 
Følgende tilsatte i administrativ lederstilling ved Høgskolen i Telemark er ikke valgbare til styret, jf. 
§ 9-4 nr. 7 i lov om universiteter og høgskoler: rektor, viserektor for forskning og utvikling, viserektor 
for utdanning, direktør, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, driftssjef, biblioteksjef, 
informasjonssjef og IT-sjef.  
 
§ 22 Klage  
 
1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være 

fremsatt overfor vedkommende valgstyre senest en uke etter at resultatet av valget er gjort kjent. 
 
2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er 

tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter punkt 1 
ovenfor. 

 



3. Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til styrets 
klagenemnd. Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i 
så fall gjøres kjent for klager.  

 
4. Mener styrets klagenemnd at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, 

og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. 
Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved 
et ugyldig valg som lovlig valgt.  
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Spørsmålet om det eksisterer lov- eller forskriftsfestede begrensninger mht. hvilke 
ansattrepresentanter som kan velges inn i høgskolestyret 

1. Spørsmålet er hvorvidt det foreligger lov- eller forskriftfestede begrensninger mht. hvilke type stillinger 
som kan velges som styremedlem blant teknisk-administrativt ansatte og ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling, jf. uh-loven § 9-3 nr. 1. 
 

2. Konklusjon 
Det er styret selv som må utarbeide retningslinjer/valgreglement som regulerer hvorvidt det skal gjelde 
eventuelle begrensninger mht. hvilke ansatte som kan velges inn som ansattrepresentanter i høgskolens 
styre. 
 
Per i dag er det ikke utarbeidet et eget valgreglement for HSN. Det anbefales derfor at administrasjonen 
utarbeider et valgreglement som legges fram for behandling i styret så snart som mulig.  
 

3. Nærmere om de juridiske vurderingene 
 
3.1 Universitets- og høgskoleloven 
I uh-loven § 9-3 nr. 1 fremgår: 
 
Styret skal ha elleve medlemmer og bestå av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant 
studentene og fire eksterne medlemmer. 
 
I uh-loven § 9-4 nr. 7 fremgår videre: 
 
Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre. 
 
 
Og videre i § 9-4 nr. 10: 
 
Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene. 

 Dato: 01.03.2018 
Dok.nummer: 18/02408-1 
  
  
  

 
NOTAT 
___  
  

Til: Elisabeth Ernø Borhaug/Personal- og organisasjonsavdelingen 
Kopi til:  

         
Fra: Marita Lien/ Personal- og organisasjonsavdelingen 
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Det er altså styret selv som utarbeider valgreglement og eventuelle retningslinjer med regulering av 
hvilke ansatte som kan velges inn som ansattrepresentanter til høgskolens styre. 
 
For ordens skyld nevnes også forvaltningslovens § 6 første og annet ledd. En statsansatt er inhabil til å 
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak bla. når han eller 
hun selv eller vedkommendes familie er part i saken og når han eller hun er partsrepresentant for en 
part i saken. En statsansatt er også inhabil dersom det foreligger «andre særegne forhold» som er 
«egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet». Det skal bla. legges vekt på om avgjørelsen i 
saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den statsansatte selv eller noen han eller hun har 
nær personlig tilknytning til. Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet og tre til 
side når saken krever det. Det må antas at enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår 
interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det derfor kan stilles spørsmål ved den ansattes 
uavhengighet og integritet. Det vil på generelt grunnlag kunne hevdes at det er hensiktsmessig å unngå 
rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil etter forvaltningslovens § 6. 
 
 
3.2 Tidligere praksis ved HBV og HiT 
 
3.2.1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
HBV hadde valgreglement vedtatt av styret 09.05.14. Tittelen på reglementet var Valgreglement  
Høgskolen i Buskerud og Vestfold og omfattet alle type valg ved HBV. 
 
Om begrensninger i valgbarhet mht. type stilling fremgår følgende i § 22 Valg til høgskolestyret: 
 
Ved valg av representanter til Høgskolestyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/prodekaner, 
instituttledere/nestledere, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør, avdelingsdirektører, 
internrevisor. Se ellers § 6 nr. 4. 
 
I § 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte fremgår i nr. 4: 
 
Rektor kan, når særlige forhold foreligger, bestemme at også andre tilsatte med lederansvar ikke skal 
være valgbare til et styringsorgan. 
 
 
3.2.2 Høgskolen i Telemark 
HiT hadde valgreglement vedtatt av styret 23.02.12. Tittelen på reglementet var Reglement for valg av 
interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark. 
 
Om begrensninger i valgbarhet mht. type stilling fremgår følgende i § 21 Valgbarhet for styret for tilsatte 
i administrative lederstillinger: 
 
Følgende tilsatte i administrativ lederstilling ved Høgskolen i Telemark er ikke valgbare til styret, jf. § 9-4 
nr. 7 i lov om universiteter og høgskoler: rektor, viserektor for forskning og utvikling, viserektor for 
utdanning, direktør, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, driftssjef, biblioteksjef, 
informasjonssjef og IT-sjef.   
 
Med hensyn til valgbarhet generelt fremgår følgende i § 18 Valgbarhet i punkt 2: 
 
2. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater som har sin hovedtilknytning til Høgskolen i Telemark, men 
har lønn ved annen institusjon, og som har stemmerett etter § 8 i disse reglene, er ikke valgbare.  
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3.2.3 Bemerkninger 
I begge reglement fastsettes begrensninger som går på andre forhold enn type stilling, f.eks. krav til 
ansettelsestid ved virksomheten, stillingsprosent osv. Denne redegjørelsen avgrenser mot dette og tar 
kun sikte på å være uttømmende mht. begrensninger ift. type stilling. 
 
 
3.3 Andre virksomheters praksis 
 
3.3.1 Universitetet i Oslo 
(https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#5) 
 
I reglementets § 8 er det fastsatt følgende: 
 
§ 8 Valgbarhet for ledere 
1.Ved valg av representanter til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ 
prodekaner, instituttledere/stedfortredere for instituttledere, universitetsdirektør, assisterende 
universitetsdirektør, bibliotekdirektør, assisterende bibliotekdirektør, museumsdirektør, assisterende 
museumsdirektør, avdelingsdirektører, assisterende avdelingsdirektører og internrevisor. 
 
 
3.3.2 NTNU  
(https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3307172/Valgreglement) 
 
I reglementets § 4 er det fastsatt følgende: 
 
Følgende personer er ikke valgbare 
b. Følgende personer i lederstillinger:  
i. Rektor, dekaner og instituttledere er ikke valgbare til styret eller fakultetsstyret.  
ii. Ledere som rapporterer direkte til rektor og til avdelingsledere i Fellesadministrasjonen er ikke 
valgbare til styret.  
iii. Ledere som rapporterer direkte til dekan, samt seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen er ikke 
valgbare til fakultetsstyret  
iv. Ledere som rapporterer direkte til instituttleder er ikke valgbare til instituttstyre/medvirkningsorgan. 

12  
Tvilsspørsmål avgjøres av det respektive valgstyre. 
 
3.3.3 Universitetet i Agder 
 
(https://www.uia.no/om-uia/organisasjon/styrer-og-utvalg/valstyret/reglement-for-valg-til-verv-og-
organer-ved-uia) 
 
I reglementets § 4 Valgbarhet fremgår: 

(1) Valgbar som ansattes representant til universitetsstyret og styringsorganer ved fakultet er den som 
er ansatt i minst halv stilling av universitetets tilsettingsutvalg eller tilsettingsråd, og som har vært 
ansatt ved universitetet i minst seks måneder før valgdag. Også åremålsansatt i minst halv stilling 
er valgbar, dersom ansettelsesforholdet varer ut funksjonsperioden. 
(2) En person er ikke valgbar dersom vedkommende ved begynnelsen av valgperioden har 
innehatt samme verv sammenhengende i åtte år eller mer, jfr. uhl § 9-4 (9) 
(3) Ved valg til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: Universitetsdirektør, assisterende 
universitetsdirektør, viserektorer, dekaner/vise-/prodekaner, fakultetsdirektør, stedfortredende 
fakultetsdirektør, instituttledere og studieledere. Det samme gjelder for studiedirektør, personal- og 
organisasjonsdirektør, økonomidirektør, forskningsdirektør og kommunikasjonsdirektør. 
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(4) Ved valg til fakultetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: Fakultetsdirektør, 
stedfortredende fakultetsdirektør, dekan og instituttledere. 
(5) Tvil om valgbarhet avgjøres av valgstyret. 
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Opptaksrapport 2018 - status opptak og møtt. 

 

Saken i korte trekk 

Saken omhandler oppsummering av utviklingen i søkertall og møtt-tall i tilknytning til studentopptaket  

2018. Søkertallene for 2017 vs. 2018 viser at USN har en fremgang i antall 1.pri søkere på 1,9 % gjennom 

Samordna opptak, og 1,4 % i det lokale opptaket.  

 

De innrapporterte studenttallene per 1. oktober viser at totalt antall studenter møtt ved USN har økt med 

5,1 % gjennom Samordna opptak. Nasjonalt er det en nedgang på 0,6 %. USN sin fremgang kan i stor grad 

forklares med færre planlagte studieplasser, og dekningsgrad (møtt vs. studieplasser) har bedret seg fra 

1,06 til 1,15. I det lokale opptaket har masterutdanningene (norsk og internasjonalt) en økning i møtt på 

4,8 % og praktisk pedagogisk utdanning med 19,4 %. 

 

Saksopplysninger 

Studentopptaket i 2018 er gjennomført på grunnlag av styresak 68/17 Fastsettelse av studieportefølje, 0-

opptak og opptaksmåltall for studieåret 2018/2019 – Høgskolen i Sørøst-Norge. Styresaken omhandler 

studentopptaket til bevilgningsfinansierte studieprogram ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) høst 

2018. 

 

Opptak skjer både gjennom Samordna opptak (SO) og gjennom lokalt opptak (LOK). Studentopptaket til 

de fleste grunnstudier ved alle offentlige universiteter og høgskoler, pluss en del private institusjoner, 

skjer gjennom SO. Her er det mulig å sammenligne med andre institusjoners søkertall og møtt-tall, og 

dermed mulig å synliggjøre hvordan USN klarer seg i konkurransen om å rekruttere studenter. 

 

Styresaken 2018 holdes på et overordnet nivå, samtidig leveres det et detaljert datagrunnlag til saken. 

Seksjon for opptak vil levere en dypere analyse og vurdering av opptaket som vil være med å understøtte 

porteføljesaken i styremøtet i desember.   

 

Samordna opptak: Nasjonale tall 

27 universiteter og høyskoler (UH) har i 2018 deltatt i SO med til sammen 1309 grunnutdanninger innen 

høyere utdanning, tilsvarende 58059 studieplasser. Det er ikke store endringer i antall studier (+ 6) og 

studieplasser (+2188) sammenlignet med 2017. 

 

Et tilbakeblikk på de siste 10 årene viser at det har vært en økning i antall søkere til høyere utdanning alle 

år siden 2008, med unntak av en liten nedgang i 2010. På grunn av fusjoner i sektoren er det fortsatt en 

nedgang i antall institusjoner, som siden 2015 er redusert fra 43 til 27. 
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Innen søknadsfristen 15. april var det registrert 142 004 søkere til SO. Det er en økning på 4,7 % 

sammenlignet med 135 587 søkere i 2017. Antall søkere per studieplass var i gjennomsnitt 2,45. 

 

Utdanningsområdet som øker mest i antall søkere er informasjonsteknologi (21,6 %). For 

lærerutdanningene totalt er veksten 15 %. I dette ligger det en økning i søkere til 

barnehagelærerutdanningene med 18,4 %. Det er også en økning i søkertallene til 

grunnskolelærerutdanningene 1-7 med 15,7 %. Antall søkere til 5-årig integrerte lektorutdanningene 8-13 

øker med 13,8 %. Innen teknologifagene er det de maritime fagene som har den prosentvis største 

veksten med 15,3 %. Til utdanningsområdet reiseliv er det -19,6 % færre søkere. Jus (-4,9 %) og realfag (-

6,2 %) har også nedgang i antall søkere fra i fjor.  

 

I hovedopptaket ble det gitt 98 277 tilbud. I hele opptaksperioden er det totalt gitt 116 279 tilbud om 

studieplass. 

 

Ved opptakets formelle avslutning 1. oktober var det møtt 59 751 nye studenter ved universiteter og 

høyskoler i landet. Det tilsvarer en dekningsgrad på 1.04 i forholdet mellom antall studieplasser og antall 

møtt. Det er en nedgang fra i fjor da tilsvarende dekningsgrad var 1,08. 

 

Samordna opptak har på nåværende tidspunkt ikke ferdigstilt nasjonal opptaksrapport for 2018. 

 

Se pressemeldinger for mer informasjon om søkertall og tall fra hovedopptaket: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-far-tilbud-om-larerutdanning/id2607419/ 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2018/pressemelding-19-april-2018.pdf 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2018/pressemelding_so_juli_2018.pdf 

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sokertall-et-fremtidig-universitet-i-vekst-article214499-

7457.html 

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/nesten-12-000-sokere-tilbys-studieplass-ved-usn-article216224-

7457.html 

 

Samordna opptak: Universitetet i Sørøst-Norge 

Det ble i år meldt inn 112 studieprogram i SO, hvilket er 5 færre enn i fjor. Det innebærer at USN har 

meldt inn 21 færre studier til SO de to siste årene. Det ble i år ikke trukket noen studier etter 

søknadsfristen utløp 15. april.   

 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere fra i fjor til i år og over et 5 års opptaksperspektiv. 

Fakta 2018 Endring 17-18 Endring 5år 
Møtt (pr. 1. oktober) 4724 5,1 % 11,5 % 

Studieplasser 4111 -3,5 % 0,5 % 

Dekningsgrad (møtt/studiepl.) 1,15 0,09 0,11 

Søkere 1. pri. 8651 1,9 % 20,2 % 

Søkere 1. pri per studieplass  2,10 0,11 0,35 

Andel kvalifiserte 1.pri. søkere 83,6 % 1,1 % * 

Karaktersnitt (møtt)  39,3  0,0 ** 

Kvinneandel (møtt pr. 1. okt) 58,2 % -0,7 % -1,6 % 

Andel 18-25 år (møtt pr. 1. okt) 66,6 % -0,4 % -1,1 % 

Andel fra Busk./Tele./Vestf. (møtt) 59,8 % -0,8 % -4,8 % 
*   Ikke sammenliknbare tall 

** Ikke nok kvalitetssikrede tall 

 

Demografi 

USN har en kvinneandel på 58,2 % hvilket er litt høyere enn den nasjonale andelen på 57,8 %. Innenfor 

den yngre studentmassen (18-25 år) har USN en andel på 66,6 % hvilket er 10 % lavere enn den nasjonale 

andelen på 76,63 %.  

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-far-tilbud-om-larerutdanning/id2607419/
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2018/pressemelding-19-april-2018.pdf
https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2018/pressemelding_so_juli_2018.pdf
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sokertall-et-fremtidig-universitet-i-vekst-article214499-7457.html
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/sokertall-et-fremtidig-universitet-i-vekst-article214499-7457.html
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/nesten-12-000-sokere-tilbys-studieplass-ved-usn-article216224-7457.html
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/nesten-12-000-sokere-tilbys-studieplass-ved-usn-article216224-7457.html


 

www.usn.no Vår referanse, 18/10069-1 Vår dato: 05.11.2018 

___ 

Side 3 av 13 
 

 

 
  

I år er det 7040 studenter fra BTV-regionen som tar høyere utdanning i Norge, det er 11,78 % av årets 

studentmasse. Det er en liten oppgang (0,2 %) i antall studenter som tar høyere utdanning som kommer 

fra BTV-regionen. Nasjonalt er det en nedgang på 0,6 %. Figuren under viser at 2834 (59,8 %) av møtt 

studentene gjennom SO kommer fra BTV-regionen, hvilket er en nedgang sammenliknet med i fjor da 

antallet var 2696 (59 %).  

 

 
 

Inntakskvalitet 

Karaktersnittet er antall karakterpoeng studenten har fra videregående skole. Karakterpoengene er  

gjennomsnittet av karakterene ganget med 10. Et gjennomsnitt på 4,5 vil gi 45 karakterpoeng. Dette  

er før andre poeng som realfagspoeng, språkpoeng og kjønnspoeng blir lagt til.  

 

Tabellen under viser gjennomsnittlig karakterpoeng for 2018 sortert på institusjoner som USN 

sammenlikner seg med. USN har det laveste karaktersnittet med 39,26, og UiO har det høyeste med 47,1. 

Det nasjonale karaktersnittet for universiteter i landet er 43,54 hvilket er en liten nedgang (0,12) 

sammenliknet med fjoråret.  

 

Institusjon Karaktersnitt 2017 Karaktersnitt 2018 

NTNU 45,61 46,12 

OsloMet  42,68 43,38 

UiA 41,06 41,21 

UiB 44,9 45,18 

UiO 46,25 47,1 

UiS 40,5 40,98 

USN* 39,3 39,3 

UiT 40,05 40,6 
*USN har færre 1.pri søkere per studieplass som kan være grunn til lavere karaktersnitt. 
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Utdanningsområder + type 

Tabellen under viser utdanningsområdenes utvikling for 1.pri søkere og møtt, og dekningsgrad 2018 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ledige studieplasser 

Etter hovedopptaket er det mulig å legge ut ledige studieplasser for søkning. Opptaket er åpent for de 

institusjonene som ønsker det, i perioden 20. juli til 1. september. I år fikk USN 539 nye studenter på 

denne måten, fordelt på 58 studier. Dette utgjør 13 % av totalt antall møtt ved USN, mot 12 % i fjor.  

 

 

Utdanningsområde
Studieplasser

 2018

1.pri 

søkere 2018
Møtt 2018

%-endring

 1.pri 17/18

%-endring

 møtt 17/18

Dekningsgrad

 1.pri

Dekningsgrad

 møtt

Estetiske fag, kunst- og musikkfag 217 351 200 5,41 11,73 1,62 0,92

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 716 2376 809 -3,81 4,66 3,32 1,13

Historie, religion, idéfag 235 283 320 4,04 10,73 1,20 1,36

Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 190 296 217 4,59 -2,25 1,56 1,14

Informasjonsteknologi og informatikk 240 633 335 24,61 3,40 2,64 1,40

Juridiske fag, rettsvitenskap, politi 100 191 111 -17,67 35,37 1,91 1,11

Lærer- og lektorutdanning 753 1327 844 18,48 18,71 1,76 1,12

Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 40 122 54 4,27 3,85 3,05 1,35

Pedagogiske fag 60 234 71 19,39 14,52 3,90 1,18

Matematikk og naturfag 140 218 161 11,79 -9,04 1,56 1,15

Samfunnsfag, psykologi 160 258 243 -8,19 23,98 1,61 1,52

Språk, litteratur 175 863 277 8,83 0,73 4,93 1,58

Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 385 546 386 5,41 8,12 1,42 1,00

Økonomi og administrasjon 700 953 697 -11,68 -8,41 1,36 1,00

I alt USN 4111 8651 4725 1,93 5,12 2,10 1,15

Utd.område + type

Studieplasser

 2018

1.pri 

søkere 2018 Møtt 2018

%-endring

 1.pri 17/18

%-endring

 møtt 17/18

Dekningsgrad

 1.pri

Dekningsgrad

 møtt

HELSEFAG - ANNET 66 200 84 8,11 -2,33 3,03 1,27

HELSEFAG - BARNEVER 55 258 66 21,70 4,76 4,69 1,20

HELSEFAG - RADIO 25 120 38 0,84 -9,52 4,80 1,52

HELSEFAG - SYKEPL 500 1528 539 -4,20 14,68 3,06 1,08

HELSEFAG - VERNEPL 70 270 82 -24,79 -26,79 3,86 1,17

I alt helsefag 716 2376 809 -3,81 4,66 3,32 1,13

Utd.område + type

Studieplasser

 2018

1.pri 

søkere 2018 Møtt 2018

%-endring

 1.pri 17/18

%-endring

 møtt 17/18

Dekningsgrad

 1.pri

Dekningsgrad

 møtt

LÆRER - 5-ÅRIG INTEGR. 65 60 59 -3,23 90,32 0,92 0,91

LÆRER - BHGLÆRER 290 586 374 33,79 8,09 2,02 1,29

LÆRER - FAGLÆRER 25 37 23 -9,76 15,00 1,48 0,92

LÆRER - GRL1-7 173 349 176 27,37 35,38 2,02 1,02

LÆRER - GRL5-10 200 295 212 -3,28 15,22 1,48 1,06

I alt lærer 753 1327 844 18,48 18,71 1,76 1,12

Utd.område + type

Studieplasser

 2018

1.pri 

søkere 2018 Møtt 2018

%-endring

 1.pri 17/18

%-endring

 møtt 17/18

Dekningsgrad

 1.pri

Dekningsgrad

 møtt

TEKNO - ANNET 25 20 30 -9,09 30,43 0,80 1,20

TEKNO - INGENIØR 245 349 210 -0,57 -0,94 1,42 0,86

TEKNO - MARITIM 115 177 146 22,07 19,67 1,54 1,27

I alt tekno 385 546 386 5,41 8,12 1,42 1,00

621 604

736

527 539

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017 2018

Søkt på ledige studieplasser: Antall møtt



 

www.usn.no Vår referanse, 18/10069-1 Vår dato: 05.11.2018 

___ 

Side 5 av 13 
 

 

 

Karaktersnittet til disse studentene er 3,65 i 2018. De studentene som kom inn på de samme studiene via 

det ordinære opptaket hadde et karaktersnitt på 3,85. Karakternivået til de to gruppene skiller 0,2 

karakterer. 

 

Denne gruppen studenter fordeler seg på flere ulike utdanningsområder. 107 studenter på lærerstudier, 

99 på historie, 90 på økonomi og administrasjon, 57 på teknologi- og ingeniør, 52 på estetiske fag, kunst- 

og musikkfag, De øvrige fordeler seg på flere ulike utdanningsområder. Studentene som har søkt inn via 

ledige studieplasser fordeler seg slik på campus; Bø 39%, Vestfold 27%, Notodden 11%, Kongsberg 9%, 

Drammen 8% og øvrige campus 6%.  

 

Frafall 

Seksjon for opptak sendte ut en frafallsundersøkelse («nei-svar-undersøkelse») i sommer. Målgruppen var 

de som svarte nei eller ubesvart på tilbud som vi sendte ut i hovedopptaket 20. juli.  

 

Foreløpige vurderinger tilsier at det ikke er noe ved USNs renommé eller opptakssøkerbehandling som 

gjør at vi (i 2017) hadde en noe svakere ja-svar-prosent enn snittet av universitetene. På spørsmål om 

«Kommunikasjonen/service/veiledningen ved USN var for dårlig» svarte kun 3,4 % at dette var grunn til 

nei-svar. Den største grunnen til at søkerne svarte nei på tilbud var at de ikke skulle studere i år allikevel 

(42,7 %), samt at flere (24 – 30 %) svarte at de ønsket å stå på venteliste på studier på høyere prioritet i 

andre fylker.  

 

Vår hypotese om grunnen til at vi har noen færre antall ja-svar enn mange av de andre universitetene, for 

eksempel OsloMet (65,7 %), er at vi har færre antall søkere og 1.pri søkere i forhold til antall 

studieplasser. Det vil da være naturlig at vi mister flere søkere på grunn av at de ønsker å stå på venteliste 

til høyere prioriteter, eller at færre 1.pri søkere betyr færre bevisste og motiverte søkere enn snittet (1.pri 

søkere velger i større grad å svare ja på sitt førsteønske enn lavere prioriteter). 

 

Tallene for 2018 viser at USN har en ja-svarprosent i hovedopptaket på 60,6 mot 66,4 nasjonalt. 

 

Antall registrerte studenter per 1. oktober rapporteres som antall møtt ved institusjonen, og ‘møtt’ i all 

statistikk og i denne saken er basert på dette. Høsten 2018 startet USN via opptaksseksjonen opp med 

registrering av antall faktisk møtt ved studiestart gjennom Samordna opptak, for å a) ha kontroll på 

tilbudsstrategi og ventelister og b) registrere frafall frem mot offisielt møtt-tall.  

 

Tallene i tabellen under viser frafall per fakultet. 

Fakultet og USN 
Møtt 

studiestart* Møtt 1/10 Frafall % 
HH – Handelshøyskolen** 1683 1677 0,4 % 

HS – Fakultet for helse- og sosialvitenskap 860 839 2,4 % 

HIU – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap** 1724 1669 3,2 % 

TNM – Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 551 539 2,2 % 

I alt USN  4818 4724 1,9 % 
*     Registrert møtt i FS per 10. september 

**   Noen nettstudier registrerer ikke møtt, tallene for aktive studenter per 10. september er brukt 
 

Fakultetene  

Her vil det sees på utdanningsområdene som en helhet. Noen utdanningsområder består av mange 

studier, hvor andre områder bare består av et enkelt studium da de andre studiene innenfor området ofte 

er plassert på andre fakultet. Det vil være mulig å gå ned på hvert enkelt studium for å finne de ulike 

utviklingsparameterne i datagrunnlaget som foreligger i saken via lenken under vedlegg. Karaktersnitt for 

fakultetene er basert på uttrekk fra FS, karaktersnitt for USN og nasjonalt er hentet fra DBH.  
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HH – Handelshøyskolen 

Fakultetet har studier innenfor 8 utdanningsområder. Økonomi og administrasjon er det største 

utdanningsområdet med 700 studieplasser. De øvrige utdanningsområdene med tilhørende studieplasser 

er informasjonsteknologi (240), historie (210), samfunnsfag (120), juridiske fag (100), mediefag (40), lærer 

(35) og reiseliv (0).  

 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere fra i fjor til i år og over et 5 års opptaksperspektiv.  

Fakta 2018 Endring 17-18 Endring 5år 
Møtt (pr. 1. oktober) 1677 1,0 % 10,2 % 

Studieplasser 1445 -3,0 % 12,9 % 

Dekningsgrad (møtt/studiepl.) 1,16 0,05 -0,03 

Søkere 1. pri. 2324 -6,9 % -1,9 % 

Søkere 1. pri per studieplass  1,61 -0,07 -0,24 

Andel kvalifiserte 1.pri. søkere 88,3 % 1,9 % * 

Karaktersnitt (møtt) 37,9   -0,7 ** 

Kvinneandel (møtt pr. 1. okt) 43,3 % -3,4 % -6,3 % 

Andel 18-25 år (møtt pr. 1. okt) 67,7 % -2,9 % -3,2 % 

Andel fra Busk./Tele./Vestf. (møtt) 54,2 % -3,0 % -8,7 % 
*   Ikke sammenliknbare tall 

** Ikke nok kvalitetssikrede tall 

 

USN har de siste årene hatt en stabil kvinneandel på rundt 58 %, men HH opplever en jevn nedgang i 

andelen kvinner innenfor de fleste utdanningsområdene. Totalt har HH en kvinneandel på 43 %, som er 15 

% lavere enn USN. Innenfor den yngste aldersgruppen (18-25 år) har HH en litt større andel (1,1 %) enn 

USN med en andel på 67,7 %. Samtidig er det 5,6 % færre studenter fra BTV-regionene ved HH enn USN 

 

Tabellen under viser utdanningsområdenes utvikling for 1.pri søkere og møtt, og dekningsgrad 2018 

 
 

Det var 0-opptak på studiene innenfor reiselivsfag i 2018. Utdanningsområdet økonomi og administrasjon 

har en tilbakegang på 8,4 % i antall møtt. En forklaring på dette er at årsstudiet i bedriftsøkonomi i 

Porsgrunn ble nedlagt og bachelorstudiene i regnskap og revisjon i Bø og Vestfold hadde 0-opptak.  

 

HS – Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

HS har i utgangspunktet et stort fagområde, helse- og sosialfag, med 716 studieplasser som fordeler seg 

slik; sykepleie (500), vernepleie (70), radiografi (25), optometri (66) og barnevern (55). Lysdesign er 

plassert i utdanningsområdet teknologi med 25 studieplasser. 

 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere fra i fjor til i år og over et 5 års opptaksperspektiv.  

Fakta 2018 Endring 17-18 Endring 5år 
Møtt (pr. 1. oktober) 839 5,4 % 13,2 % 

Studieplasser 741 -2,0 % 5,0 % 

Dekningsgrad (møtt/studiepl.) 1,13 0,08 0,08 

Søkere 1. pri. 2396 -3,9 % 33,6 % 

Søkere 1. pri per studieplass  3,23 -0,06 0,69 

Andel kvalifiserte 1.pri. søkere 84,9 % 0,9 % * 

Karaktersnitt (møtt)  42,0  0,4 ** 

Kvinneandel (møtt pr. 1. okt) 81,8 % -2,0 % -2,7 % 

Utdanningsområder Studie-
 plasser 2018

1.pri 
søkere 2018

Møtt 
2018

%-endring
 1.pri 17/18

%-endring
 møtt 17/18

Dekningsgrad
 1.pri

Dekningsgrad
 møtt

Historie, religion, idéfag 210 192 268 -9,4 % 17,0 % 0,91 1,28
Informasjonsteknologi og informatikk 240 633 335 24,6 % 3,4 % 2,64 1,40
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi 100 191 111 -17,7 % 35,4 % 1,91 1,11
Lærer- og lektorutdanning 35 45 37 -6,3 % 19,4 % 1,29 1,06
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 40 122 54 4,3 % 3,8 % 3,05 1,35
Reiselivsfag, hotellfag 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,00 0,00
Samfunnsfag, psykologi 120 188 175 -10,5 % 19,0 % 1,57 1,46
Økonomi og administrasjon 700 953 697 -11,7 % -8,4 % 1,36 1,00
SUM 1445 2324 1677 -6,90 % 1,00 % 1,61 1,16
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Andel 0-25 år (møtt pr. 1. okt) 72,1 % 3,1 % 1,8 % 

Andel fra Busk./Tele./Vestf. (møtt) 75,2 % 0,7 % -2,4 % 
*   Ikke sammenliknbare tall 

** Ikke nok kvalitetssikrede tall 

 

HS har en høy kvinneandel og de siste årene andelen ligget mellom 82% til 84 %, hvilket er 24 % høyere 

enn USN sin andel, men HS opplever en jevn nedgang i andelen kvinner over et 5 års opptaksperspektiv. 

Innenfor den yngste aldersgruppen (18-25 år) har HS også en større andel (5,5 %) enn USN med en andel 

på 72,1 %. HS har også den største andelen studenter fra BTV regionene enn de andre fakultetene med 

sine 75,2 %.  

 

Tabellen under viser utdanningsområdenes utvikling for 1.pri søkere og møtt, og dekningsgrad 2018 

 
 

I år hadde ikke vernepleie deltid i Porsgrunn opptak da studiet har opptak annethvert år.  

 

HIU – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

HIU består av flere utdanningsområder med lærer- og lektorutdanning som det største med 698 

studieplasser. De øvrige utdanningsområdene med tilhørende studieplasser er estetisk (217), idrettsfag 

(175), språk (175), pedagogiske fag (60), samfunnsfag (40), historie (25) og matematikk og naturfag (15). 

HIU er det nest største fakultetet i antall møtt SO.  

 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere fra i fjor til i år og over et 5 års opptaksperspektiv.  

Fakta 2018 Endring 17-18 Endring 5år 
Møtt (pr. 1. oktober) 1669 9,1 % 15,2 % 

Studieplasser 1405 -4,7 % -10,3 % 

Dekningsgrad (møtt/studiepl.) 1,19 0,15 0,26 

Søkere 1. pri. 3190 13,7 % 47,8 % 

Søkere 1. pri per studieplass  2,27 0,37 0,89 

Andel kvalifiserte 1.pri. søkere 81,4 % 0,7 % * 

Karaktersnitt (møtt)  39,7  -3,1 ** 

Kvinneandel (møtt pr. 1. okt) 70,6 % 1,8 % 1,1 % 

Andel 0-25 år (møtt pr. 1. okt) 63,0 % 0,1 % -0,3 % 

Andel fra Busk./Tele./Vestf. (møtt) 60,2 % -0,8 % -3,1 % 
*   Ikke sammenliknbare tall 

** Ikke nok kvalitetssikrede tall 

 

HIU har også en stor kvinneandel (70,6 %), og innenfor den yngste aldersgruppen (18-25 år) har HIU 3,3 % 

høyere andel enn USN. Innenfor BTV regionene rekrutterer HIU 60,2 % av sine studenter, hvilket bare er 

en forskjell på 0,4 % i forhold til andelen til USN.    

 

Tabellen under viser utdanningsområdenes utvikling for 1.pri søkere og møtt, og dekningsgrad 2018 

 
 

Utdanningsområder
Studie-

 plasser 2018
1.pri 

søkere 2018
Møtt 
2018

%-endring
 1.pri 17/18

%-endring
 møtt 17/18

Dekningsgrad
 1.pri

Dekningsgrad
 møtt

Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 716 2376 809 -3,8 % 4,7 % 3,32 1,13
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 25 20 30 -9,1 % 30,4 % 0,80 1,20
SUM 741 2396 839 -3,90 % 5,40 % 3,23 1,13

Utdanningsområder
Studie-

 plasser 2018
1.pri 

søkere 2018
Møtt 
2018

%-endring
 1.pri 17/18

%-endring
 møtt 17/18

Dekningsgrad
 1.pri

Dekningsgrad
 møtt

Estetiske fag, kunst- og musikkfag 217 351 200 5,4 % 11,7 % 1,62 0,92
Historie, religion, idéfag 25 91 52 51,7 % -13,3 % 3,64 2,08
Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 175 275 195 3,8 % -5,8 % 1,57 1,11
Informasjonsteknologi og informatikk
Lærer- og lektorutdanning 698 1276 793 20,6 % 16,6 % 1,83 1,14
Matematikk og naturfag 15 30 14 3,4 % -22,2 % 2,00 0,93
Pedagogiske fag 60 234 71 19,4 % 14,5 % 3,90 1,18
Samfunnsfag, psykologi 40 70 67 -1,4 % 36,7 % 1,75 1,68
Språk, litteratur 175 863 277 8,8 % 0,7 % 4,93 1,58
SUM 1405 3190 1669 13,70 % 9,10 % 2,27 1,19
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Det var 0-opptak på bachelor i norsk og engelsk i Vestfold og bachelor litteratur og språk i Bø, og det ble 

så opprettet nytt bachelor studium i språk og litteratur som går i Vestfold og Bø. I tillegg ble GLU 1-7 

desentralisert i Finnsnes opprettet. Det har ikke vært opptak innenfor informasjonsteknologi ved HIU de 

siste to årene.  

 

TNM – Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

TNM tilbyr utdanning innenfor følgende utdanningsområder med følgende studieplasser; teknologi (360), 

matematikk og naturfag (125), idrettsfag (15) og lærer- og lektorutdanning (20). En vesentlig del av 

studentene til grunnutdanninger i ingeniør tas opp gjennom det lokale opptaket (TRES og y-vei), og inngår 

ikke i den nasjonale statistikken til SO.  

 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere fra i fjor til i år og over et 5 års opptaksperspektiv.  

Fakta 2018 Endring 17-18 Endring 5år 
Møtt (pr. 1. oktober) 539 6,1 % 3,1 % 

Studieplasser 520 -3,7 % -3,7 % 

Dekningsgrad (møtt/studiepl.) 1,04 0,10 0,07 

Søkere 1. pri. 741 6,8 % -15,5 % 

Søkere 1. pri per studieplass  1,43 0,14 -0,20 

Andel kvalifiserte 1.pri. søkere 73,8 % 3,4 % * 

Karaktersnitt (møtt)  37,4  -0,6 ** 

Kvinneandel (møtt pr. 1. okt) 29,3 % -0,2 % 2,0 % 

Andel 0-25 år (møtt pr. 1. okt) 65,3 % 1,3 % -1,0 % 

Andel fra Busk./Tele./Vestf. (møtt) 52,1 % 3,1 % -2,6 % 
*   Ikke sammenliknbare tall 

** Ikke nok kvalitetssikrede tall 

 

TNM har den minste kvinneandelen (29,3 %) ved USN, men innenfor den yngste aldersgruppen (18-25 år) 

er TNM mer lik USN med bare 1,3 % lavere andel på 65,3 %. Innenfor BTV regionene rekrutterer TNM 52,1 

% av sine studenter, hvilket er 7,7 % lavere i forhold til andelen til USN.    

 

Tabellen under viser utdanningsområdenes utvikling for 1.pri søkere og møtt, og dekningsgrad 2018 

 
 

Alle studiene gikk som normalt og det var ingen 0-opptak.  

 

Nettstudier og campus 

USN har 14 nett- og samlingsbaserte studier, og over en 5 års opptaksperiode har disse studiene hatt en 

jevn økning i antall 1.pri søkere. Nettstudier har en samlet oppgang i antall møtt fra 683 i fjor til 703 i år, 

det tilsvarer en oppgang på 3 %.  

 

Utdanningsområder
Studie-

 plasser 2018
1.pri 

søkere 2018
Møtt 
2018

%-endring
 1.pri 17/18

%-endring
 møtt 17/18

Dekningsgrad
 1.pri

Dekningsgrad
 møtt

Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 15 21 22 16,7 % 46,7 % 1,40 1,47
Lærer- og lektorutdanning 20 6 14 -57,1 % 0,30 0,70
Matematikk og naturfag 125 188 147 13,3 % -7,5 % 1,50 1,18
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 360 526 356 6,0 % 6,6 % 1,46 0,99
SUM 520 741 539 6,80 % 6,10 % 1,43 1,04



 

www.usn.no Vår referanse, 18/10069-1 Vår dato: 05.11.2018 

___ 

Side 9 av 13 
 

 

 
 

Demografisk har disse studiene en litt annen studentmasse enn USN. Det er 6 % flere kvinner som tar 

nett- og samlingsbaserte studier enn USN totalt, og aldersgruppen er markant eldre. Andelen 18-25 

åringer som tar nett- og samlingsbaserte studier er bare på 24 %, hvor den ved USN er på 67 %.   

 

 
 

Figuren under viser at alle campusene, foruten Porsgrunn, har en vekst i antall møtte studenter. 

Porsgrunn går ned grunnet nedleggelsen av årsstudiet i bedriftsøkonomi og at vernepleie deltid ikke 

hadde opptak i år siden studiet har opptak annethvert år. Disse studiene utgjorde i fjor 109 møtte 

studenter.  

 

USN har 14 studier som er rene nettstudier eller en kombinasjon av nett- og samlingsbaserte studier. 

Under er det to figurer, i den ene er nett- og samlingsbaserte studiene ført på som en niende campus. 

Møtt-tallene for campus Bø og Notodden er trukket ut da de nett- og samlingsbaserte studiene er 

tilknyttet disse to campusene. For Bø utgjør nett- og samlingsbaserte studier 506 møtt og 197 møtt for 

Notodden i 2018.  
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8 campuser 

 

 
9 campuser 

 

Lokalt opptak 

Til studier i det lokale opptaket (LOK) søkes det gjennom høyskolens egen SøknadsWeb og det innebærer 

at en søker kan ha flere tilbud om opptak til flere institusjoner. Det er derfor ikke mulig å få til samme 

type sammenlikninger som gjøres gjennom Samordna opptak. 

 

I 2018 fikk USN 2282 nye studenter via det lokale opptaket. Det er en vekst på 11,7 % fra 2017. BOA-

studier, utveksling til USN, opptak til enkeltemner og opptak til vårsemesteret 2018 er ikke med i 

oversikten. 
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Demografi i lokalt opptak 

  
 

Kjønnsfordelingen i lokalt opptak er totalt sett den samme som i Samordna opptak, men det varierer mye 

fra ulike studier. Ingeniørutdanningene har stor andel menn, mens videreutdanningen innen helse- og 

utdanning har en stor kvinneandel. 

 

Alderssammensetningen i de lokale opptakene skiller seg fra Samordna opptak. Nærmere halvparten av 

alle de nye studentene i lokalt opptak er over 30 år. Igjen er det store forskjeller mellom studiene. 

Grunnutdanningene for ingeniør (TRES og Y-vei) har 81 % under 30 år, mens mange videreutdanninger har 

en eldre studentmasse enn gjennomsnittet. 

 

Fakultet 

Fakultet Møtt 2018 Endr.17 Søkere (Pr1) 2018 Endr.17  

HIU 1126  22,8 % 4067 20,5 % 

TNM 669 25,8 %  2719 1,0 % 

HS 322 -28,0 % 1014 -41,1 % 

HH 155 26,4 % 597 7,4 % 

Totalt 2272 11,5 % 8397 0,6 % 
 

HIU har en svært stor vekst innenfor videreutdanninger for lærere, men også masterstudiene og PPU har 

en stor vekst. TNM sin store vekst skyldes i stor grad en kraftig vekst i antall studenter møtt på 

ingeniørretningene Y-vei og TRES. Masterstudiene ved TNM har også hatt en god vekst. Helsesøster er en 

stor utdanning som kun har opptak annet hvert år. Siden det ikke er opptak i 2018 på studiet så forklarer 

det mye av fallet i nye studenter ved HS. 

 

Campus 

Campus Møtt 2018 Endr.17 Søkere (Pr1) 2018 Endr.17  

Bø 152 9,4 % 655 -10,4 % 

Drammen 196 22,5 % 1127 20,4 % 

Drammen/Notodden/Vestfold 60 * 184 * 

Kongsberg 251 24,9 % 792 -8,4 % 

Notodden 364 21,3 % 927 15,7 % 

Porsgrunn 429 -0,9 % 1764 -22,6 % 

Rauland 45 4,7 % 89 50,8 % 

Ringerike 198 26,1 % 858 26,0 % 

Vestfold 577 -1,5 % 2001 - 0,4% 

Totalt 2272 11,5 % 8397 0,6 % 
*) Master i pedagogikk er fordelt på campus Drammen/Notodden/Vestfold. 

 

Campus Notodden, Kongsberg, Ringerike og Drammen opplever en stor vekst i antall nye studenter søkt 

via det lokale opptaket. For de øvrige campusene er det relativt små endringer fra i fjor. 
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Kategorier 

Kategori Møtt 2018 Endr.17 Søkere (Pr1) 2018 Endr.17  

Master (norsk/nordisk opptak) 792 3,4 % 2542 8,4 % 

Int. opptak, master 80 42,9 % 1398 20,1 % 

PPU 456 19,4 % 1740 32,0 % 

Y-vei/TRES 259 39,2 % 608 19,4 % 

Forkurs/realfagskurs 148 31,0 % 385 -11,7 % 

ITEPS/NUS 44 33,3 % 552 -23,0 % 

Øvrige utdanninger 503 0,2 % 1172 -36,9 % 

Totalt 2272 11,5 % 8397 0,6 % 
 

PPU hadde en kraftig vekst i antall søkere og et rekordstort opptak. Veksten i antall søkere kommer på 

toppen av en kraftig vekst de siste årene. Dette henger nøye sammen nytt krav om mastergrad ved 

opptak til de fleste PPU-retningene, som vil gjelde fra og med 2019. Det forventes et stort fall i antall nye 

søkere i 2019. 

 

Ingeniørutdanningene (Y-vei, TRES, Forkurs, Realfagskurs) har en betydelig vekst. 

USN har hatt en betydelig vekst i antall studenter på studier rettet mot internasjonale studenter. Det 

gjelder både master, NUS og ITEPS. 

 

Master 

Master (norsk og inter.) Møtt 2018 Endr.17 Søkere (Pr1) 2018 Endr.17  

HH 122 10,9 % 546 7,9 % 

HIU 260 13,0 % 914 65,0 % 

HS 228 -8,4 % 754 7,4 % 

TNM 262 10,1 % 1726 -1,2 % 

Totalt 872 6,1 % 3940 12,3 % 
 

På våre masterutdanninger er det vekst på alle fakultet unntatt HS. Mye av den sterke veksten i søkertall 

og en del av veksten i antall nye studenter på HIU skyldes studiet Master in Human Rights and 

Multiculturalism. Det har kun opptak annet hvert år. 

 

Fakultet Møtt Studieplasser Dekningsgrad 

HH 122 150 0,81 

HIU 260 229 1,14 

HS 228 316 0,72 

TNM 262 327 0,80 

Totalt 872 1022 0,85 

 

Master (int. opptak) Møtt 2018 Endr.17 Søkere (Pr1) 2018 Endr.17  

HIU 12 * 244 * 

HS 3 200,0 % 34 13,3 % 

TNM 65 18,2 % 1120 -1,2 % 

Totalt 80 42,9 % 1398 20,1 % 
*) Ikke opptak i 2017 

 

Det er mange søkere til våre engelskspråklige mastergrader. De søker via et eget internasjonalt opptak. Av 

tekniske årsaker er det litt vanskelig å sammenlikne tallene fra 2017 så disse tallene må tas med visse 

forbehold. 
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Vedlegg:  
1. Tallgrunnlag og statistikker: www.usn.no/statistikk 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 

www.usn.no/statistikk
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Meldingssaker til styremøtet 22.11.2018 
 

 Referat fra RSA-Privat 04.09.2018 
 Referat fra RSA-Offentlig 13.09.2018 
 Referat fra Forskningsutvalget 03.10.2018 
 Referat fra Likestillingsutvalget 12.09.2018 
 Referat fra IDF-møtet 19.11.18 (ettersendes) 

 
Saken i korte trekk 
Skriv saken i korte trekk her. 
Forslag til vedtak 

Skriv forslag til vedtak her.  
 
 
 

Petter Aasen 
Rektor 

 

 Dokumentdato: 07.11.2018 
Saksbehandler: Anita Dale 
Saksnummer: 18/00401-5  
Saksgang: Møtedato: 
Styret ved 
Universitetet i Sørøst-
Norge 

22.11.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Oppsummering etter møte i RSA Privat, 04. september 2018 
Forskningsparken, campus Vestfold.  
 
Tilstede:  

Navn Tittel Bedriftsnavn 
Heine Wang Konsernsjef NOKAS 
Magnar Bakke Administrerende direktør Ineos 
Elisabeth Lohk Senterleder  Gulskogen Senter 
Bjørn Rune Rindal Banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland 
Morten Andresen Administrerende direktør Imatis 
Rolf Leistad Konserndirektør JC Broch AS 
Are Turmo Kompetansedirektør NHO - Kompetanse og innovasjon 
Johnny Løcka Administrerende direktør Kongsberg Teknologipark 
Rolf Olaf Larsen Vice President Pilot Arena Herøya Industripark 
Tormod Moldestad Daglig leder Microtech Innovation  
Irene Bordier Haukedal Distriktssekretær Telemark LO Telemark 
Grete Karin Berg Regiondirektør  NHO Buskerud 
   
Petter Aasen  rektor USN 
Kristian Bogen prorektor USN 
Per Eirik Lund stabssjef USN 
Kristin Barstad leder USN Profesjon USN 
Duy Tho Do leder USN Partnerskap USN 

 
Meldt forfall  

Navn Tittel Bedriftsnavn 
Hans Peter Havdal Administrerende direktør Semcon Devotek 
Bjørn Rune Rindal Banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland 
Preben Strøm Daglig leder SubseaValley 
Anniken Fægri Damm-
Larsen 

Direktør INNOVASJON NORGE  Buskerud, Vestfold og 
Telemark 

Sverre Høifødt Direktør Vestfold Fylkeskommune 
 
Program for møtet i RSA Privat 4.09.2018  
12.00-12.10      Velkommen, i SIMSAM 
12.10-12.30      Om USN og utviklingsstrategi. Rektor Petter Aasen, i F2-28 
12.30-12.50      Utviklingsavtalen v/ Kristin Barstad og Duy Tho Do. 
12.50-14.20      Forventninger fra medlemmene i RSA til USN 
14.20-14.30      Oppsummering av innspillene, v/ Prorektor Kristian Bogen. 
14.30-15.00      Bli kjent av noen av USNs samarbeider ift regionale kompetansebehov og regionens 

kompetansestrategi, prosjektleder Paal Aamaas, USN Partnerskap, og nasjonalt knutepunkt innen 
Mikro & nanosystemer  v/ instituttleder professor Einar Halvorsen. 

 
1. Presentasjonen til Petter Aasen vedlagt. 
2. Presentasjon av utviklingsavtalen med KD ved Duy Tho Do og Kristin Barstad vedlagt. 
3. Forventninger fra medlemmene i RSA til USN  

Vi noterte oss følgende innspill og råd fra medlemmene i RSA-Privat: 
 USNs valg å etablere de to RSA-ene tematisk støttes. 
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 RSA skal brukes aktivt til å gi innspill til regionale kompetansestrategier og ha samarbeid med 
nærlingslivsklynger, med mål at utdanning og EVU er praktisk / relevant.  

 Norge tar ikke ut gevinstene ved store investeringer i sykehusene. Systemene er for lite integrert og ansatte 
har for lav digital kompetanse. 

 USN-organisasjonen må bli  mer utadvendt og tilgjengelig. USN må ha evne til å løfte/ realisere 
strategien/ Planen, og være mer relevant på kundens premisser. Den eksternfinansierte delen må øke. 
BOA-inntekter er en god indikator.  

 
 Digitalisering, automasjon og samhandlingskompetanse bør være vesentlige komponenter i utvikling av 

EVU-tilbudet. 
 

 Høyt kostnadsnivå tvinger samfunnet til å ta i bruk ny teknologi. USN må lage/effektivisere systemer og 
prosesser slik at  arbeidstakere med lav kompetanse kan bli bedre rustet for fremtidig arbeidsoppgaver . 
 

 USNs fortrinn er å være tett på industrien. Vi må bli (verdens)ledende der NTNU er svake. 
 

 USN imøtekommer de forventninger som stilles til et universitet, og de endringene som dvs å være en 
høgskole. USN har tradisjon for å lene seg til NTNU. USN må konkurrere om den dominerende plassen i 
utdanningssektoren. 

 
 Vi trenger å få ny kunnskap og den må være lett tilgjengelig.  

 
 Vi må være best! USN må være mer ambisiøs» Det er å bytte H med U må ikke bli en sovepute.  

 
 Sterkere / tydeligere kobling mot styret bør vurderes. 

 
 USN har gjennomført mange gode grep og smarte valg  

o NCEene  
o Satsingen på autonome systemer er også meget fornuftig.  
o Industrimaster er en god start.  
o Tilstede i HIP.  
o Økt tro og forventning på USN 
o Industrien er innstilt på å bruke USN i langt større grad når det gjelder etter og 

videreutdanninger – under forutsetning av at «USN» er best.  
 

 USN må følge opplagte forventninger og åpenbare utfordringer som samarbeidspartnere har slik at USN 
oppfyller ambisjon/visjon om USN i Næringsliv og  næringsliv :i USN  

o Ta posisjon/ mulighet der vi er best. 
o Ta NTNUs posisjon i våre egen region. Ha ambisjon å være nr 1  
o Utvikle skreddersøm EVU  
o Se mulighet i tjenesteytende næring – mer tverrfaglig (Bransjene viskes bort) 
o Bygge kompetanse for framtidige arbeidsplasser (både for lav / kort til høyere/lang utdanning) 
o Ta en sterk posisjon og være førende på kompetansearena  
o Få på plass tiltak for nærere samspill, innen for eks.  

 Seminar-serie  
 Toveis hospitering  

 
 

Innspillene fra de ulike rådsmedlemmene forholdt seg tydelig til RSAs mandat. Selv om innspillene varierte noe 
mhp perspektiver var hovedtrekkene overraskende sammenfallende. Ingen innspill ble utfordret av øvrige 
rådsmedlemmer. Det er derfor vår oppfatning at det var bred enighet blant de eksterne rådsmedlemmene når 
det gjaldt hovedelementene i råd og innspill som ble gitt.  
Mang medlemmer har godkjennskap til USN. Noen av de har vært tett på strategiske utviklingsutviklingsarbeider 
inn mot våre tidligere høgskoler. Noen råder er derfor på konkrete tiltak.  
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Neste møte blir lagt til Drammen den 22.januar 2019, kl 11.30 – 16.00 
 
Ord i etterkant:  
USN er takknemlig for gode og konkrete råd for å bidra til utviklingen av universitetet. I møtet fikk vi verdifulle innspill 
til USNs videre strategiske arbeid. Vi merker oss at etter- og videreutdanning, riktig kompetanse ift forretnings- og 
arbeidsprosess-endring pga digitalisering/autonomi, tverrprofesjonell samhandling var temaer som ble vektlagt. Også 
at innspillene var tydelig på at USN må ha mål/ambisjon til å være best kompetanse-partner/leverandør for våre 
næringsklynger/ kjernebedrifter.  Innspillene tas med og settes på dagsorden på kommende interne ledermøter.  USN 
vil  komme i dialog med dere om tema til neste rådets møte.  
 
Aktuelle lenker:  

 Om USN og nøkkeltall 
 Strategiene og utviklingsavtalen, den første strategien er hovedstrategi 
 Årsrapport 2017/2018 til Kunnskapsdepartement   
 https://autostrip.forregion.no  

 
Noen nyttige lenker om RSA: 

 Rapporten om evaluering av RSA og anbefaling 
 NHOs Kompetansedirektør Are Turmos artikkel på Khrono 

  
NOKUT: NOKUTs praksisrapport 

 https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2018/hegerstrom_turid_til_glede_og_besvar_
praksis_i_hoyere_utdanning_2-2018.pdf  

 
Nasjonal kompetansestrategi 

 https://www.kompetansenorge.no/nasjonal-strategi-for-kompetansepolitikk/  
 

 
DTD, sept.2018  
 
 



1/3 
 

 

 

Oppsummering etter møte i RSA Offentlig, 13. september 2018, campus Vestfold 

Tilstede:  
Anita R.F. Fuglesang, Avdelingsdirektør; Barnehage-, utdannings- og barnevernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud  
Åshild Olaussen, Fagsjef; Forskning og høyere utdanning, samfunnspolitikk, Unio  
Egil Johansen, Rådmann i nye Tønsberg, Tønsberg kommune 
Lisbet Eek Svensson, Utdanningsdirektør Vestfold, Vestfold fylkeskommune 
Jan Helge Atterås, Utdanningsdirektør Buskerud, Buskerud fylkeskommune  
Halfrid Waage, Fagdirektør Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset i Telemark    
Kari Jussie Lønning, Direktør for kompetanse Helse Sørøst, Foretaksledelsen, Helse Sørøst/Vestre Viken 
Henning Herrestad, Nestleder i RVTS Øst, områdeleder kommune, RVTS-øst   
Anne Magdalena Solbu Kleiven, Avdelingsdirektør; seksjon for videreutdanning og lærerutdanning, 
Utdanningsdirektoratet   
Svein Lie, Divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten, Helsedirektoratet 
Ellen Nadim, Leder Bufetat region Sør, BUFETAT 
Dag Rune Westhagen Kirkevold for Terje Tønnessen, regiondirektør i NAV Vestfold og Telemark, NAV 
 
Fra USN: 
Petter Aasen, rektor 
Kristian Bogen, prorektor 
Per Eirik Lund, stabssjef 
Duy Tho Do, leder USN Partnerskap 
Kristin Barstad, leder USN Profesjon (referent) 
 
Meldt forfall: 
Kari Evensen, Utdanningsdirektør; Oppvekst og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold  
Kari Anita Brendskag, Kommunalsjef, Oppvekst, Krødsherad kommune 
Aud Fleten, Kommunalsjef for helse og omsorg, Porsgrunn kommune 
Terje Tønnessen – regiondirektør i NAV Vestfold og Telemark, NAV 

 

 

Program: 
1. Om USN og utviklingsstrategi v/ rektor Petter Aasen  
2. Utviklingsavtalen v/ Kristin Barstad og Duy Tho Do 
3. Forventninger fra medlemmene i RSA Offentlig til USN  
4. Smakebiter fra USNs faglige virksomhet: 

o Natur som arena for bedre helse for innvandrerkvinner i Norge v/ førsteamanuensis 
Catherine Lorentzen, Fakultet HS 

o Jordmorutdanning; demonstrasjon av vår «fødende» simuleringsdukke v/jordmor og 
stipendiat Linda Wike Ljungblad, fakultet HS  

o «Slik bruker vi kombinasjonsstillinger» v/ førsteamanuensis Magnus Hontvedt og 
førstelektor Rakel Rhode Ness, fakultet HIU 

 
1. Presentasjonen til Petter Aasen vedlagt  
2. Presentasjon av utviklingsavtalen med KD ved Duy Tho Do og Kristin Barstad vedlagt  

3. Forventninger fra medlemmene i RSA til USN  
Vi noterte oss følgende innspill og råd fra medlemmene i RSA Offentlig: 
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 En stor del av helsetjenestene for befolkningen skjer i kommunene. Kun 0,2% av 
kommunenes helsebudsjetter går til FOU, ved sykehusene er andelen 5%. Det er et stort 
behov for samvirke og samhandling mellom ulike tjenesteutøvere, spesialister og 
helseaktører. Utdanning og forskning må bidra til at framtidige kandidater kan samarbeide 
tverrprofesjonelt. 

 Deler av spesialistutdanningene i helse- og sosialfag er lagt til RBUP, her kan USN spille en 
større rolle innenfor EVU og ev masterutdanninger. Praksisnær forskning. Implementering er 
utfordrende, hvordan få til endring i praksis. System- og organisasjonslæring nødvendig, 
fokus på prosesser  

 50 000 barn i Norge får hjelp av barnevernet. 1000 er på institusjon. Det legges stadig større 
vekt på barns medvirkning, og kartlegging av barns faktiske behov. Det er behov for EVU der 
det tilbys «kunnskapspakker» for det kommunale barnevernet.  

 Det vil bli stor mangel på formelt kvalifiserte lærere i framtida og det vil bli store forskjeller 
mellom ulike deler av landet. Arbeidsgiverne har ulik kapasitet til å takle disse utfordringene. 
Samfunnet er i stor endring ikke minst innenfor det digitale området. Nyutdannede med 
endringskompetanse kan møte et regulert arbeidsliv som ikke nødvendigvis er endringsvillig. 
For at nyutdannede skal kunne være endringsagenter må de ha systemforståelse og være 
rustet til å tåle å stå i arbeidslivet 

 Det er et «sug» i kommunene etter anvendt forskning og kunnskap om god 
profesjonsutøvelse. Kommunene er viktige samfunnsutviklere og ønsker en åpen dialog med 
USN. Vi er positive til ordningen offentlig phd. 

 Utfordringen er å bygge kompetanse for framtida. Det må lages helhetlige opplæringsløp 
med sammenheng og progresjon. Særlig overgangene mellom skoleslag/-trinn kan være 
utfordrende. Et tettere samarbeid med yrkeslivet om lærlinger har gitt gode resultat.  Det er 
ønskelig med forskning knyttet til elever som tar studieforberedende, hvordan går det med 
dem? 

 Samhandlingen mellom USN og fylkeskommunen er fruktbar og bør videreutvikles. 
Digitalisering og livsmestring er aktuelle tema  

 Ønskelig med samhandling om utvikling av fagplaner for eksempel i kjølvannet av RETHOS. 
Praksisrapporten til NOKUT peker på viktige områder for samarbeid mellom UH og 
arbeidslivet. EVU er stadig viktigere. Jf «Lære hele livet» (Den nasjonale 
kompetansestrategien) 

 De store endringene i samfunnet og helsesektoren krever i stadig større grad 
brukermedvirkning, og stiller krav om samhandling (samhandlingsreformen). Utfordring til 
utdanningene om å redusere uønsket variasjon. Har forventninger til resultatene fra de tre 
kombinasjonsstillingene mellom USN og sykehuset i Telemark 

 Det er godt at USN vektlegger «hele studenten», det er økt oppmerksomhet mot studenter 
med psykiske plager. Å utvikle og ta i bruk digital kompetanse er det andre store tema som 
det bør fokuseres på. Ønsker å bidra til at USN utvikler seg til en institusjon som kan dekke 
regionens behov for utdanning og forskning 

 Vektlegging av «hele menneske» fordrer at en arbeider med læringsmiljø. Det er behov for 
lærere med brei kompetanse som er rustet til å stå i et flerfaglig miljø.  

 Nav har «en finger inn» mot alle etatene/organisasjonene rundt bordet. 2, 8 mill får tjenester 
fra Nav. Når folk ikke lykkes er det Nav som overtar. De viktigste stikkordene er «flere i 
arbeid», «færre som faller utenfor» «bedre brukermøter», «digitalisering» og «økt 
kompetanse»  
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Ord i etterkant:  

USN er takknemlig for at medlemmene i RSA Offentlig ønsker å bidra til utviklingen av universitetet. I 
møtet fikk vi verdifulle innspill til vårt videre strategiske arbeid. Vi merket oss at etter- og 
videreutdanning, digitalisering, livsmestring og tverrprofesjonell samhandling var temaer som ble 
vektlagt, og disse vil tar med oss og setter på dagsorden på kommende møter.   

 
Neste møte blir felles for RSA Privat og RSA Offentlig. Dette blir lagt til Campus Drammen  

Tirsdag den 22.januar 2019, kl 11.30 – 16.00 

 
 
 
Aktuelle lenker:  

 Om USN og nøkkeltall 
 Strategiene og utviklingsavtalen, den første strategien er hovedstrategi 
 Årsrapport 2017/2018 til Kunnskapsdepartement   

 
Noen nyttige lenker om RSA: 

 Rapporten om evaluering av RSA og anbefalinger 
 NHOs Kompetansedirektør Are Turmos artikkel i Khrono 

  
Kunnskapsdepartementet: RETHOS  

 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/  

 
NOKUT: NOKUTs praksisrapport 

 https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2018/hegerstrom_turid_til_glede_
og_besvar_praksis_i_hoyere_utdanning_2-2018.pdf  

 
Nasjonal kompetansestrategi 

 https://www.kompetansenorge.no/nasjonal-strategi-for-kompetansepolitikk/  
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Referat fra møte 3-18 i Forskningsutvalget 

Tilstede fra Forskningsutvalget:  Pål Augestad, Halvor Austenå, Anne Svånaug Blengsdalen Håvard Ness, Eva 
Maagerø, Kirsti Skovdahl, Lene Aarvelta Hagen, Wenche Hennie Bergland, Ellen 
Hermanrud, Einar Halvorsen, Dag Bjerketvedt (vara) 

Tilstede observatører: Nils Asle Bergsgard 
Tilstede saksbehandlere: Eva Cecilie Fossli, Helga Veronica Tinnesand, Geir Rougthvedt, Mette Kammen 
Fraværende: Espen Lydersen 
Referent: Mette Kammen 
 
  

 
 
 

Vår dato: 15.10.2018 
Dok.nummer: 16/07708-24 
  
  
  

MØTEREFERAT 
___ ___ 

     
 

Til stede: Helga Veronica Tinnesand/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Halvor 
Austenå/Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Pål Augestad/Avdeling for forskning, innovasjon og 
internasjonalisering, Eva Maagerø/Institutt for språk og litteratur, Anne Svånaug Blengsdalen/Institutt 
for kultur, religion og samfunnsfag, Kirsti-Iren Skovdahl/Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Lene 
Aarvelta Hagen/Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, Wenche Hennie Bergland/Institutt for 
prosess-, energi- og miljøteknologi, Dag Bjerketvedt/Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, 
Einar Halvorsen/Institutt for mikrosystemer, Håvard Ness/Institutt for økonomi, markedsføring og jus, 
Ellen Hermanrud/Bibliotekseksjon, Eva Cecilie Fossli/Bibliotekseksjon, Geir Rougthvedt/Seksjon for 
forskning og innovasjon 

Kopi til Petter Aasen/Universitetet i Sørøst-Norge, Hans Anton Stubberud/Handelshøyskolen, Heidi 
Kapstad/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap, Morten Christian Melaaen/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, 
Espen Lydersen/Institutt for natur, helse og miljø  

Fraværende: Espen Lydersen 
Referent: Mette Kammen/ Seksjon for forskning og innovasjon 
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Saksliste 

 
20-18 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Vedtatt uten merknader.  

 

21-18 Godkjenning av saksliste  

Vedtak: Vedtatt uten merknader. 

 

22-18  Godkjenning av referat fra møte 2-18  

Vedtak: Vedtatt uten merknader.  

 

23-18 Forslag til etablering av et publiseringsutvalg ved USN  

Eva Cecilie Fossli innledet om saken, og redegjorde for bakgrunnen for forslag om opprettelse av et 
«publiseringsutvalg» ved USN. Christin-gruppa ved USN har behov for en faglig gruppe som kan bistå i 
tvilstilfeller/tvistesaker ved rapportering av vitenskapelige publikasjoner. 

Vedtak: Forskningsutvalget støtter forslaget til opprettelse av et «publiseringsutvalg» ved USN og forslaget til mandat 
og sammensetning.  

 

24-18 Ph.d. kandidatenes psykososiale miljø og støtteapparat 

Kirsti-Iren Skovdahl, som hadde meldt inn saken, innledet med å vise til at internasjonale studier oppgir at én av tre 
ph.d.-stipendiater sliter med psykiske vansker. Ved flere av ph.d.-programmer har man brukt SSNs 

Saksnr Sak  Sakstype Saksansvarlig 
20-18 Godkjenning av innkalling Vedtak Mette Kammen 
21-18 Godkjenning av saksliste Vedtak Mette Kammen 
22-18  Godkjenning av referat fra møte 2-18 Vedtak Mette Kammen 
23-18 Forslag til etablering av et publiseringsutvalg ved USN Diskusjon Eva Cecilie Fossli 
24-18 Ph.d. kandidatenes psykososiale miljø og støtteapparat Diskusjon Veronica Tinnesand/ Kirsti-Iren 

Skovdahl  
25-18 Kravene i tilsynsforskrift og ph.d.-programmene Diskusjon Halvor Austenå 
26-18 Ny ph.d.-avtale Vedtak Veronica Tinnesand 
27-18 Håndtering av forskningsavtaler ved USN Diskusjon Mette Kammen 
28-18 Orienteringssaker 

a) Utvidet ph.d.-forum 
b) Krav om Open Access og konsekvenser for avtaler 

med store artikkeldatabaser 
c) Ferdigstilte retningslinjer for forskningsdata ved USN 
d) Videre arbeid med styresak om Forskningsutvalget 
e) Nytt om Redelighetsutvalget og medlemmer 
f) Ny nettside på minusn/ansatte «Forskerstøtte» 
g) Innspill til Forskningsrådet - Kjønnsforskning - 

perspektiver og fremtid 

Orientering    
a) Pål Augestad (muntlig 

orientering) 
b) Ellen Hermanrud (se 

vedlegg) 
c) Pål Augestad 

(saksfremlegg) 
d) Pål Augestad (muntlig 

orientering) 
e) Mette Kammen (muntlig 

orientering) 
f) Mette Kammen (muntlig 

orientering) 
g) Pål Augestad 

(saksfremlegg) 
29-18 Eventuelt Informasjon Pål Augestad 
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rådgivningstjeneste, men de har begynt å avvise å hjelpe ph.d.-kandiater med begrunnelse at de er ansatte og bør 
bruke de samme tjenestene som andre ansatte. 

Vedtak: Forskningsutvalget har drøftet innspillet vedrørende ph.d.-kandidatenes psykososiale miljø og helse og 
støtteapparatet, og basert på innspillene nedenfor er konklusjonen at det må finnes et lavterskeltilbud for ph.d.-
kandidatene, og at viserektor vil gå i dialog med Studentsamskipnaden for å finne en løsning. Event. må det vurderes 
andre muligheter. 

Innspill i saken: 

 Flere program har brukt studentsamskipnaden, men flere veiledere har fått beskjed om at det ikke er del av 
deres jobb. Mange stipendiater er utenlandske, de har ingen fastlege, og har lite erfaring med å bruke 
hjelpeapparatet. For mange er det en terskel å innrømme at man har et problem. 

 Argumentet om at de er ansatt og kan bruke bedriftshelsetjenesten holder ikke. Utenlandske stipendiater er 
en sårbar gruppe med skjørt nettverk og lite kjennskap til det norske systemet. 

 Tilbudet fra Studentsamskipnaden har vært et godt lavterskeltilbud. Kan man inngå en avtale med 
samskipnaden? 

 Stipendiater som sliter vurdere seg selv ofte som mislykka arbeidstakere. De er også studenter, og burde gå 
inn i det tilbudet som andre studenter har. Hvis de må betale studentavgift, så er det kanskje en løsning.  

 USN har en minimums tilbud og samskipnaden skulle tilby tyngre tjenester. Opplever at de har spisset seg 
veldig. Bør se på avtalen med Samskipnaden. 

 
25-18 Kravene i tilsynsforskrift og ph.d.-programmet 

Halvor Austenå innledet om saken. NOKUT har varslet tilsyn med USN og tre andre «lignende» institusjoner i 2019. 
Arbeidet vil i hovedsak pågå våren 2019 med forventet konklusjon i NOKUTs styre høsten 2019. Tilsynet vil også 
omfatte det systematiske kvalitetsarbeidet med våre ph.d.-programmer. Det er derfor viktig at ph.d.-programmene 
forholder seg til KDs Studiekvalitetsforskrift og NOKUTs tilsynsforskrift. Austenå vil ta initiativ til et møte for en 
grundig gjennomgang av kravene. 

Vedtak: Forskningsutvalget har drøftet spørsmålet om det systematiske kvalitetsarbeidet som oppfyller kravene i 
forskrifter også for ph.d. tilbudene ved USN, og ber om at saken løftes inn i forum for ph.d. utvalgsledere og 
koordinatorer. Det bør lages en oversikt over hva som må være på plass, og referatet fra Forskningsutvalget bør 
sendes til ph.d.-utvalgene med spesiell henvisning til denne saken.  

 

26-18 Ny ph.d.-avtale 

Veronica Tinnesand innledet om saken. I forbindelse med implementering av ny ph.d.-forskrift har ph.d—
koordinatorene i samarbeid med Seksjons for forskning og innovasjon utarbeidet et forslag til ny ph.d.-avtale som er 
mer oversiktlig og brukervennlig. 

Vedtak: Forskningsutvalget vedtar ny phd.-avtale med de innspillene som kom frem på møte og med intensjon om en 
årlig gjennomgang og vurdering av avtalemalen. 

Innspill til saken: 
 Forskningsutvalget var generelt svært fornøyd med arbeidet som er gjort, og syns den nye avtalen er mye 

bedre. 
 Det må også være en engelsk versjon av avtale.  
 Se fotnote vedrørende ekstern partner. NFR skal vel ikke stå her. 
 Spørsmål om hvem som finansierer veiledning m.m. Enighet om at dette bør man se på og muligens vurdere 

en tilleggsavtale. 
 Hvilke eksterne partnere bør man ta med i avtalen? Dette må tydeliggjøres i veiledningen til avtaleutforming. 
 Det bør komme tydelig frem av avtalen hvem som har ansvar for stipendiaten. Event. en fotnote om at man 

må regulerer dette hvis man skal ha med flere partnere. 
 Formuleringen om at tidspunkt for offentliggjøring/ publisering ikke kan utsettes i mer enn 4 måneder, bør 

omformuleres t il «normalt 4 måneder».  
 Står fortsatt HSN flere steder i avtaleteksten. Dette må endres til USN. 
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27-18 Håndtering av forskningsavtaler ved USN 

Mette Kammen innledet om saken. Rektor har pekt på behovet for å skjerpe kvalitetskontrollen med eksternt 
finansierte prosjekter. En arbeidsgruppe ved Seksjon for forskning og innovasjon har sett på utfordringene rundt 
utforming av avtaler, og bl.a. foreslått at det etableres et felles sentralt kontaktpunkt for kvalitetssikring av alle 
avtaler om eksternt finansierte prosjekter samt styrke veiledning og informasjon om avtaleutfordring og retningslinjer 
for håndtering av IPR. 

Vedtak: Forskningsutvalget er fornøyd med det arbeidet som er gjort, og støtter forslaget om en felles tjeneste for 
kvalitetssikring av avtaler. 

 
28-18 Orienteringssaker 

a) Utvidet ph.d.-forum 
Pål Augestad viste til innspillet på forrige møte i Forskningsutvalget vedrørende behovet forå styrke utvikling 
og samarbeid rundt doktorgradsutdanningene gjennom hyppigere møter i ph.d.-forum med lederne av 
programstyrene og programkoordinatorene (2-4 ganger i året) med forskningsseksjonen som fasilitetator. 
Augestad foreslår at det tilrettelegges for et slikt møte i begynnelsen av desember 2018 og et i mars 2019. 
 

b) Krav om Open Access og konsekvenser for avtaler med store artikkeldatabaser 
Ellen Hermanrud orienterte om forhandlingene UNIT nå gjennomfører med de største utgiverne av 
vitenskapelige artikler og at dersom det blir brudd i forhandlingene vil USN kunne miste tilgang til forlagenes 
tidsskriftdatabaser. 

c) Ferdigstilte retningslinjer for forskningsdata ved USN 
Pål Augestad orienterte om de nye retningslinjene for håndtering av forskningsdata ved USN.  

d) Videre arbeid med styresak om Forskningsutvalget 
Pål Augestad orienterte om resultatet av behandlingen i styret av det første forslaget til etablering av nytt 
Forskningsutvalg. Utkast til ny sak til styret ble sendt til Forskningsutvalget før møtet. Pål Augestad gikk 
gjennom forslaget og ba om innspill. Følgende innspill kom frem på møtet: 
- Forskningsutvalget gav generelt tilbakemelding på at den nye sammensetningen av utvalget var mye 

bedre. 
- Det hadde vært ønskelig med en sammensetning av utvalget hvor det faglige veier tyngst (flertall av 

faglige representanter) 
- Reaksjon på at Biblioteksjef ikke lenger var medlem i Forskningsutvalget. Biblioteksjef bør i hvert fall ha 

en fast observatørstatus.  

e) Nytt om Redelighetsutvalget og medlemmer 
Mette Kammen orienterte om at informasjon om Redelighetsutvalget er oppdatert på nettsiden 
www.usn.no, og inkluderer nå også retningslinjene for Redelighestutvalget og meldeskjema. Det er også 
oppnevnt et nytt medlem og nytt varamedlem fra HINN, henholdsvis Kjartan Østby (professor innen 
økologi/genetikk) og Susan Lee Nacey (professor innen lingvistikk/engelsk), og et nytt varamedlem fra USN, 
Heidi Kristin Ormstad (professor innen biomedisin/eldreforskning). 
 

f) Ny nettside på minusn/ansatte «Forskerstøtte» 
Mette Kammen orienterte om ny intranettside for ansatte, «Forskerstøtte» 
 

g) Innspill til Forskningsrådet - Kjønnsforskning - perspektiver og fremtid 
Pål Augestad viste til innspillet som er sendt til Forskningsrådet. 
Et innspill fra Forskningsutvalget kom vedrørende utfordringen med søknader til FRIPRO. Her er det mange 
flere menn som søker, men p.g.a. av kravet om kvinnelig prosjektleder er det nesten like mange kvinner som 
menn som får tilsagn. Dette oppleves som en veldig ulik konkurransesituasjon for menn og kvinner. 
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Referat fra LIU-møte 12.09.18 

 
LIU-sak 6/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra LIU møte 06-03.18 
 
LIU-SAK 7/18 Orientering fra fadderseminaret 27.04.18 
 
LIU-sak 8/18 Tiltak ROS- analyse seksuell trakassering 
 
LIU-sak 9/18 Nye varslingsrutiner på intranettet - Si ifra 
, 
LIU-sak 10/18 Retningslinjer for rus- og spillproblematikk 
 
LIU-sak 11/18 Eventuelt 
 
 
  

 Vår dato: 11.10.2018 
Dok.nummer: 17/02842-16 
  
  
  
  
 

MØTEREFERAT 
___ ___ 

     
 

Til stede: Pia Cecilie Bing-Jonsson/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Mette Lene Falck-Pedersen/Fakultet for 
teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Peer Sverre Andersen/Institutt for matematikk og naturfag, 
Eivind Arne Fauskanger/Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Ingunn 
Elvekrok/Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Nina Ødegård/Seksjon for 
dokument- og informasjonsforvaltning 

Kopi til Elisabeth Ernø Borhaug/Personal- og organisasjonsavdelingen  
Fraværende:  
Referent: Ingrid Kristina Reitan/ Personal- og organisasjonsavdelingen 
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LIU-sak 6/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra LIU møte 06-03.18 
Innkalling og sakliste for dette møte og referat fra LIU møte 06.03.18 ble enstemmig godkjent. 
 
LIU-SAK 7/18 Orientering fra fadderseminaret 27.04.18 
Reitan orienterte. Pia Cecilie Bing-Jonsson og Eivind Arne Fauskanger, deltok. Eli Stålesen, Leder for 
Studentsamskipnaden i Agder, Helse (SIA Helse) holdt et innlegg om fadderordningen og alkoholbruk. Workshop med 
Lykkepromillen hvor vi gikk igjennom faddernes rolle, aktiviteter uten alkohol, forslag til fadderkontrakt og ruspolicy. 
LIU ved, Peer Sverre og Ingrid Reitan tar initiativ til et møte med fadder. 
 
LIU-sak 8/18 Tiltak ROS- analyse seksuell trakassering 
PO-avdelingen jobber med en opplæringsmodul med fokus på varsling og saksgang knyttet seksuell trakassering.  
 
LIU-sak 9/18 Nye varslingsrutiner på intranettet - Si ifra 
Ny si ifra- siden for både studenter og ansatte lanseres uke 40. Testmodulen ble presentert for utvalget.  
Alle kan si ifra og varsle om kritikkverdige forhold. For varsling av kritikkverdige forhold og personvern fylles ut et 
nettskjema som krypteres direkte inn i P360 og behandles konfidensielt av forhåndsbestemte saksbehandler. Det er 
mulig å varsle anonymt. LIU ønsker å få en redegjørelse for ansattes rettsvern ved bruk av anonym varsling. Dette tas 
videre med jurist ved PO-avdelingen. 
 
Skjema for undervisning/læringsmiljø/utdanningskvalitet, HMS-avvik og bygg/rom/inneklima sendes til Pureservice 
og behandles av forhåndsbestemte saksbehandler i systemet.  
 
LIU-sak 10/18 Retningslinjer for rus- og spillproblematikk 
LIU hadde ikke ingen konkrete innspill til retningslinjen, men utvalget påpekte at det er viktig at USN viser en 
restriktiv holdning til alkohol og at eventuelle saker håndteres på en profesjonell måte.  
 
LIU-sak 11/18 Eventuelt 
Neste møte den 16.11 blir et fysisk møte i Drammen.  
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