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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-142
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 5. DESEMBER OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. desember 2018 og saksliste.

72/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november 2018 - 16/00945-143 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november 2018 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-143
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
05.12.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 28.
NOVEMBER 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. november 2018.

Saksframstilling
Bakgrunn
Protokoll ettersendes

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-40
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
05.12.2018

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - VÅRSEMESTERET 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2019:
25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
28. februar, skype-møte, kl. 11.30 – 15.30
11. april, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
06. juni, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00

Saksframstilling
Bakgrunn
I fastsettelse av møtedatoer er tatt hensyn til:
Vinterferie Trøndelag, uke 8, 18 – 22 februar
Vinterferie Nordland, uke 10, 04 – 08 mars
Påskeferie 15 – 23 april
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/01814-12
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche og Runi Hagen

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.12.2018

Møtedato
05.12.2018

REAKKREDITERING 2018 - BACHELOR I FARMASI (OPPFØLGING AV REKTORS
VEDTAK FRA 2017)
Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi under
forutsetning av at punkt 2 følges opp.
2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formell utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.
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Sammendrag
Bachelor i farmasi var første studieprogrammet ved Nord universitet, som ble reakkreditert.
Prosessen startet høsten 2016, og rektor godkjente reakkrediteringen mars 2017. Denne
reakkrediteringen skjedde etter forrige Studietilsynsforskrift, og var med forbehold om at avtaler om
internasjonal studentutveksling kom på plass. Disse er nå kommet på plass, og har krevd betydelige
endringer på 3. studieår. På bakgrunn av disse forhold legges saken fram for ny reakkreditering. Det
er en svært godt gjennomarbeidet søknad, og studieprogrammet anbefales derfor reakkreditert.

Saksframstilling
Bakgrunn
Rektor har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved
Nord universitet (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.12.2016 og senere justeringer av retningslinjene
ved rektorvedtak 17/01202-6 den 29.12.2017). Disse innebærer reakkreditering hvert syvende år.
I tillegg framgår av retningslinjene at ved større endringer, så skal studieprogrammet reakkrediteres.
Det er tilfellet for dette programmet. Reakkreditering av Bachelor i farmasi ble igangsatt høsten 2016
etter initiativ fra studieprogramansvarlig, og startet altså før reakkreditering ble en del av
universitetets eget periodiske tilsyn i forhold for eksisterende studieprogram. Bakgrunnen for
oppstarten var at studieprogrammet endret studiemodellen i tråd med 3 + 2 modell, som ble innført
for farmasiutdanningene i Norge.
Saken ble behandlet i sentralt Utdanningsutvalg på møte 14.12.2016 (sak 75/2016), og deretter ny
behandling på møte 26.01.2017 (sak 10/2017). Rektor gjorde følgende vedtak 03.03.2017
(rektorvedtak 18/01814-4);
1. Rektor godkjenner endelig (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for
Bachelor i farmasi (180stp).
2. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må
inngås innen 30. juni 2017. Dokumentasjon oversendes studiesjefen.
Fakultetets oppfølging av rektors vedtak:
Fakultetet opplyser at det har vært utfordrende å finne universiteter med tilsvarende modell for
bachelorutdanning som Nord universitet. Fristen for oppfølging av punkt 2 i rektors vedtak ble derfor
senere endret til 31. desember 2017. Først i juli 2018 signerte Farmasiutdanningen endelig en
utvekslingsavtale med University of Eastern Finland (UEF), som ivaretar gjensidig utveksling av
studenter og i tillegg legger til rette for ansattmobilitet.
Studieprogrammets mobilitetsvindu er nå lagt til femte semester. For å kunne fungere som
utvekslingssemester, har det imidlertid krevd flere endringer på tredje studieår. Dette i tillegg til at
studieprogrammet opprinnelig ble akkreditert ut fra forrige Studietilsynsforskrift, er bakgrunnen for
at saken legges fram for sentralt Utdanningsutvalg på nytt nå. Denne nye søknaden inneholder også
noen endringer i studieplanen, som er gjort med utgangspunkt i årlig kvalitetsarbeid deriblant
oppfølging av studentevalueringer.
Det gjøres oppmerksom på at Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene fra
2017 gjelder. Det utarbeides nasjonale fagspesifikke retningslinjer for hvert enkelt fagområde, og
implementeringen av retningslinjene foregår i flere faser. For farmasi er det varslet at retningslinjene
skal implementeres fra studieåret 2020-2021. Fakultetet har derfor formidlet i forbindelse med
innspill til plan for reakkreditering 2019, at Bachelor i farmasi må være med her på grunn av de
nasjonale retningslinjene som kommer.
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Overordnet bilde av studiet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av bachelorprogrammet. Studiet er
campusbasert heltidsstudium. Det har tidligere også vært opptak til deltidsstudium (2007, 2012,
2014 og 2016, og to av kullene har vært eksternfinansiert). Det er ikke planlagt nytt tilbud på deltid
før nasjonale retningslinjer implementeres. Fullført og bestått utdanning gir rett til så søke om
autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter har ekspedisjonsrett, og de fleste jobber
innen primærapotek alternativt legemiddelbransjen eller i helsevesenet for øvrig.
Det nasjonale profesjonsrådet for farmasiutdanning har definert felles læringsutbytter på overordnet
nivå og fordeling studiepoeng på fagområdene. Sentrale fagområder er definert som kjemiske
emner, farmasøytisk biovitenskap, samfunnsfarmasøytiske emner og legemiddelteknologi /
biofarmasi. Samtlige obligatoriske emner i studiemodellen inngår som sentrale deler.
Mobilitetsvinduet er definert til 5. semester. Det påpekes at ideelt sett burde også 5. og 6. semester
hatt 30 studiepoeng, i stedet for henholdsvis 22,5 og 37,5.
1.semester
FAR1001 (10 stp)
Generell kjemi

FAR1003* (10 stp)
Samfunnsfarmasi

FAR1004 (10 stp)
Cellebiologi og
fysiologi

2.semester
FAR1005* (10 stp)
Legemidler og
folkehelse

3.semester
FAR1008 (10 stp)
Legemiddelfremstilling

FAR1006 (10 stp)
Organisk kjemi

FAR2000 (10 stp)
Bio-organisk
kjemi

FAR1007 (10 stp)
Mikrobiologi og
immunologi

FAR2001* (10 stp)
Farmakologi 1

4.semester
FAR2002 (7,5 stp)
Legemiddelkjemi
FAR2004 (7,5 stp)
Legemiddelanalyse

FAR2003 (15 stp)
Farmakologi 2

5.semester
Valgemne:
FAR2… (15 stp)
Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert
praksis eller
FAR2…. (15 stp)
Bacheloroppgave

6.semester
FAR2006 (10 stp)
Legemiddelteknologi
FAR2… (27,5 stp)
Farmasøytisk
praksis

FAR2005 (7,5 stp)
Farmakoterapi

*Kan eventuelt bli endret emnekode

Fakultetets behandling av ny reakkrediteringssøknad og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknad med tilhørende dokumentasjon og studieplan skal behandles i fakultetenes
lokale Utdanningsutvalg før behandling i sentralt Utdanningsutvalg. Det sentrale Utdanningsutvalget
gir råd overfor rektor, som gir den endelige godkjenningen. Søknaden er behandlet i lokalt
Utdanningsutvalg 31. august 2018. Dekanen gjorde følgende vedtak 5. september 2018;
Dekan vedtar å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon) for
Bachelor i farmasi under forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.
Etter at dekanen oversendte akkrediteringssøknaden, har det vært tett dialog mellom studieprogramansvarlig og saksbehandlerne til sentralt Utdanningsutvalg. Utbedret søknad er mottatt i
forkant av utsendelse til utvalget.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
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I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise

OK

studiets innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter
for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring,
og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–
1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

Samsvar NKR: OK
Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK
OK
Innhold: OK
Oppbygging: OK, se kommentar
Infrastruktur: OK

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
Tilpasset LUB: OK
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til Aktiv rolle: OK
rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

OK

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

OK

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

OK

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

OK – praksis tildeles av
Apotekforeningens praksispool

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(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.

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK ut fra situasjonen, se
kommentar

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

OK

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

Hovedstilling: OK

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

Krav til kompetansenivå: OK

Førstestillingskompetanse i de
sentrale delene: OK

OK

OK

OK

Kommentarer
Generelt:
Denne reakkrediteringssøknaden supplerer opprinnelig søknad av 1. desember 2016. I rektors vedtak
av 3. mars 2017 om endelig godkjenning, framkommer krav om at avtaler om studentutveksling må
inngås. Dette er nå på plass. Til saken følger opprinnelig søknad fra 2016 samt ny søknad av 2018,
som inneholder beskrivelse og begrunnelse for endringer på 3. studieår samt svar på
akkrediteringskrav i ny Studietilsynsforskrift av februar 2017. Samlet utgjør dette en svært godt
gjennomarbeidet søknad, og studieprogrammet anbefales derfor reakkreditert.
§ 2.2 (4) – oppbygging: Studiemodellen som nå legges fram har ikke ideell fordeling med 30
studiepoeng pr semester i tredje studieår. Dette forhold kan med fordel rettes opp, hvis mulig, ved
neste endring av studieplanen.
§ 2.3 (2) – utdanningsfaglig kompetanse: Dette er i NOKUT veiledningen definert som UHpedagogikk og didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme
læring. Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette
er en institusjonell utfordring, og fravær av UH-pedagogisk kompetanse har ikke avgjørende
betydning for akkrediteringen. Det er satt i gang flere prosesser ved Nord universitet innenfor
området, blant annet UH-ped basiskurs, utvikling av pedagogiske mappe og utvikling av
meritteringsordning for undervisere.
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I søknaden framgår at kun et fåtall fagpersoner innehar formell utdanningsfaglig kompetanse. Det
bør derfor prioriteres både dokumentasjon av kompetanse og gjennomføring av basiskurs for
aktuelle personer.

Vedlegg:
Dekanvedtak FSH 05.09.2018
Søknad om reakkreditering av Bachelor i farmasi – versjon 01.11.2018
Søknad om reakkreditering av Bachelor i farmasi – versjon 01.12.2016
Rapport fra arbeidsgruppa 3+2 januar 2013
Referat fra Det nasjonale profesjonsrådet for farmasiutdanning februar 2014
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene 2017
Studieplan – norsk versjon
Studieplan – engelsk versjon
Brev til studenter
Utdrag av ny studieplan – informasjon til studenter
Notat om endring av praktisk eksamen i Farmasøytisk praksis – OSCE
Internasjonale farmasiutdanninger - oversikt over emner som undervises på engelsk
Internasjonal samarbeidsavtale - University of Eastern Finland
Internasjonal samarbeidsavtale - Instituto Politecnico do Porto (ikke signert
Apotekforeningens praksispool - retningslinjer for tildeling praksisapote
Uttalelse fra Apotekforeningen om praksisplasser august 2018
Studiets fagmiljø – CV for ny ansatt – Siver Moestue
Studiets fagmiljø - Profileringsdokument Lise AB Sagmo - opprykk til førstelektor
Studiets fagmiljø – publikasjonsliste
Mandat for faggruppeleder
Mandat for studieprogramansvarlig
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Saksansvarlig:

Trine Karlsen

Arkivreferanse:

18/01814-11

Saksbehandler

Siri Gro Steinnes

Dato
Saksgang:

05.09.2018
Dekanvedtak

Sak: Reakkreditering 2018 – Bachelor i farmasi

Vedtak:
Dekan vedtar å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon) for
Bachelor i farmasi under forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.

Vedlegg:
Fakultetets søknad om reakkreditering, med vedlegg
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), samt egen plan
for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016), hvor dette programmet
inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Bachelor i farmasi (famasiutdanningen) ved Nord universitet ble reakkreditert i 2017 på grunn av ny
studieplan. Studieprogrammet ble reakkreditert ved rektorvedtak 3. mars 2017 (sak 18/01814-4).
Rektor gjorde slikt vedtak:
1. Rektor godkjenner endelig (reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i
farmasi (180 stp).
2. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må
inngås innen 30. juni 2017. Dokumentasjon oversendes studiesjefen.
I oppfølgingen av rektorvedtaket ble det jobbet med å få på plass studentutveksling. I dette arbeidet ble
det klart at studieplanen gjorde det vanskelig å få til studentutveksling, både for innreisende og
utreisende studenter. Dette på grunn av at studiemodellen var ulik studiemodellene til aktuelle
institusjoner i utlandet, og at alle emnene var obligatoriske og dermed ga lite fleksibilitet.
Fagmiljøet har nå endret studiemodellen i 3. studieår for å gjøre utveksling mulig. Det er tatt inn valgfrie
emner, som gir større fleksibilitet og gjør det mulig å sende studenter på utveksling og å ta imot
innreisende studenter. Det blir mulig å ha opphold av en varighet som er tilstrekkelig til å utløse
Erasmus+ midler, noe som er en fordel for både studentene og for Nord universitet. Det er avklart at 5.
semester er ønskelig å definere som studieprogrammets mobilitetsvindu, dvs det semesteret hvor
det best passer å dra på utveksling og eventuelt ta imot studenter fra andre land. I arbeidet med å
tilrettelegge studieplanen for dette, var det nødvendig å gjøre betydelige endringer både på 5. og 6.
semester.
Det ble bestemt av prorektor for utdanning (sak 18/01814-9) at studiet skal gjennom en ny
reakkreditering i 2018 som følge av endringene som er gjort. Følgende tidsplan for prosessen er skissert i
kommunikasjon med prorektor for utdanning (sak 18/01814-9):
Saken legges fram til lokalt UU forhåpentligvis i august, slik at dekanen kan godkjenne i
september, og vi kan få saken til tidsnok til behandling i sentralt UU til oktober-møte.
Saken ble 31. august 2018 behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH, som gjorde slikt vedtak (sak
21/18):
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon) for Bachelor i farmasi under forutsetning av at følgende punkter innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember 2018.
2. Følgende tekst tas med i søknaden: Forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanningene gjelder, og retningslinjer for farmasi er under utarbeidelse, men er ikke
klare for implementering før studieåret 2020/2021.
Teksten i punkt 2 er nå tatt inn i søknaden, dermed er det bare punkt 1 som tas med i dekanvedtaket.
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Definisjoner og valg som er gjort
Siden forrige reakkreditering har det kommet ny studietilsynsforskrift med ikrafttredelse 09.02.2017.
Reakkrediteringssøknaden svarer derfor på krav i den nye studietilsynsforskriften, i tillegg til at den
beskriver endringene som er gjort siden forrige søknad. Dette gjelder endringer i tredje studieår som
følge av tilrettelegging for internasjonalisering, og endringer i noen emner som følge av kontinuerlig
kvalitetsforbedring. I søknaden er det henvist til forrige søknad når det gjelder momenter som ble
svart ut i denne.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva søknaden skal
inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og en kort beskrivelse av hvordan kravene er oppfylt. Når det
står OK øverst, betyr det at kravene vurderes å være oppfylt.
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK:
Opptakskrav er beskrevet og begrunnet, og følger
opptaksforskriften med generell studiekompetanse og
krav til fordypning i realfag. Det er beskrevet tidspunkt
for opptak og studiestart som er hver høst, og at
rangeringsregler følger reglene i Samordna opptak. Det er
beskrevet og begrunnet hvordan relevante lover og
forskrifter er oppfylt. Studiet er omfattet av forskrift om
skikkethetsvurdering. Det er ikke rammeplan per i dag,
men studiet vil være omfattet av felles rammeplan for
helse- og sosialfaglige utdanninger fra 2020. Det er
beskrevet at kandidater kan søke om autorisasjon etter
helsepersonelloven der SAK er sertifiseringsmyndighet.
Det er beskrevet at studiet oppfyller krav til
førstegangsvitnemålskvote ved å følge reglene i
Samordna opptak, og at det ikke er nødvendig å søke om
unntak fra opptaksforskriften fordi denne allerede er
endret ved å stille krav til fordypning i kjemifaget.

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

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av studiemodellen der
mobilitetsvinduet kommer tydelig fram. Det er beskrevet
hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig og hvilke
endringer i studieplanen som er gjort for å gjøre
utveksling mulig. Progresjonskravene er beskrevet, og det
er lagt ved oppdatert studieplan for hele studiet.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

OK:
Det er ikke gjort endringer i læringsutbyttet siden
studiet ble reakkreditert i 2017. Læringsutbyttet (LUB)
er beskrevet, det er gjort rede for hvordan LUB er i
samsvar med NKR og basert på et samarbeid med alle
farmasiutdanningene i Norge. Studiets navn på norsk er
Bachelor i farmasi, på engelsk Bachelor of Pharmacy.
For begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende
for innhold og nivå, er det henvist til forrige søknad
(reakkreditert i 2017).

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

OK:
Det er beskrevet hvordan studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv og for videre studier. Det er
gitt eksempler på mulige yrker og videre utdanning til
mastergrad og PhD. Det er beskrevet hvilke
mastergrader og PhD kandidatene kan søke opptak til.
Det er beskrevet hvordan Nord universitet jobber med
å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert: ved
deltakelse i Nasjonalt fagorgan, forskning og
utviklingsarbeid, kurs, deltakelse i nasjonale nettverk
og fora med deltakelse fra praksisfeltet,
studieprogramråd ved Nord universitet og bruk av
eksterne sensorer. Rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for kompetansen er beskrevet i
søknaden.

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

OK:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per
semester totalt, samt fordelt på kategoriene
undervisning, selvstudium og eksamensforberedelse.
Timetall per semester er vist i tabell, og det er
beskrevet hvordan tallene kommer fram og hvordan
timeantallet er tilpasset studietilbudets profil og
læringsutbytte. Timeantallet ligger innenfor kravet som
er 1500-1800 timer per år.
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(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

(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.

OK:
Studiets emner er beskrevet, og det er angitt hvilke
emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie.
Det er gitt en grundig beskrivelse av, og begrunnelse
for, endringene på 3. studieår. Det er begrunnet
hvordan disse endringene bidrar til å oppfylle det
overordnede læringsutbyttet for studieprogrammet i
tillegg til å gjøre utveksling mulig. Det er begrunnet
hvordan studiets innhold og oppbygging gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet, dette er
illustrert i en tabell som viser sammenhengen mellom
overordnet læringsutbytte og læringsutbyttet på hvert
av emnene. For beskrivelse og begrunnelse av
infrastruktur er det henvist til forrige søknad
(reakkreditert i 2017).
OK:
Tabell viser oversikt over alle undervisnings-, læringsog vurderingsformer som skal benyttes, det er
begrunnet valg av undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer og hvordan disse formene
gir grunnlag for å oppnå læringsutbyttet. Det er
beskrevet hvordan fagmiljøet legger til rette for at
studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

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

OK:
Det er beskrevet hvordan studentene vil møte
forskning og/eller faglig utviklingsarbeid, og det er
begrunnet at studiet har en relevant kobling til dette.

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

OK:
Det er beskrevet ordninger for
internasjonalisering: engelskspråklig pensum
og vitenskapelige artikler, internasjonale
perspektiver, gjesteforelesninger og
innreisende studenter gjennom
mobilitetsvinduet. Det er begrunnet at
ordningene er relevante for studietilbudet.
Vedlagt er utvekslingsavtale med University of
Eastern Finland som legger til rette for både
student- og ansattutveksling.
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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.

OK:
Det er beskrevet ordninger for studentutveksling og
begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
Det er beskrevet hvilket tidspunkt i studiet
utveksling er mulig og gitt begrunnelse for at
utveksling kan innpasses i det ordinære
studieløpet. Studieplanens femte semester er
oppgitt som mobilitetsvindu. Det er inngått ny
avtale med University of Eastern Finland som er
tilpasset denne nye studiemodellen. Avtalen
gjelder innreisende og utreisende studenter og
ansatte. Det er også beskrevet en
utvekslingsavtale med Portugal som gjelder
praksis, men som ikke er tilpasset ny studieplan
og som må reforhandles, noe som er planlagt
gjort høsten 2018. Det er beskrevet at det jobbes
fortløpende for å skaffe flere utvekslingsavtaler.
Vedlegg:
 Bindende avtaler om studentutveksling

(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK:
Det er beskrevet at studentene tildeles praksis
gjennom Apotekforeningens praksispool, og at
farmasiutdanningen har avtale med Apotekforeningen
og ikke med hvert enkelt apotek. Det er derfor ikke
lagt ved praksisavtaler med enkeltapotek.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(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.

OK:
Søknaden inneholder oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet.
Fagmiljøets kompetanse er beskrevet, og det er
begrunnet hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner. Fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student er oppgitt. Det er
begrunnet at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter, undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet. Det er
begrunnet hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UHpedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse,
beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets digitale kompetanse og
redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og
hvordan denne sikres og vedlikeholdes.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

OK:
Søknaden beskriver studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på, og
det er redegjort for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene
knyttet til studietilbudet skal utgjøres
av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være
ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet. I
tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på
bachelorgradsnivå skal 20
prosent av fagmiljøet tilknyttet
studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse.

OK:
Det er beskrevet at 10 av 12 er fast ansatt, at det er
ansatte med førstestillingskompetanse innen alle de
fire sentrale fagområdene i studiet, og det er
begrunnet at kravet om minst 20 prosent
førstestillingskompetanse er mer enn oppfylt.

(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.

OK:
Søknaden inneholder
-Beskrivelse av den forskningen og faglig
utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har utført de
siste fem år.
- Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og
faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold
og nivå.
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(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.


(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.

OK:
Søknaden inneholder
- Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale
samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
- Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar
aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk.
- Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og
nettverkene er relevante for studiet.
OK:
Søknaden inneholder
-Beskrivelse av erfaring fra praksisfeltet og
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert
ved f.eks. hospitering og forskningsprosjekter i
apotek.
-Beskrivelse av systematisk kontakt mellom
fagmiljøet og praksisveilederne ved
praksisinstitusjon via forskningsprosjekter,
eksterne sensorer fra praksisfeltet, innleide
lærere fra praksisfeltet, deltakelse i nasjonal
praksiskoordinatorgruppe.
-Beskrivelse av krav til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
-Begrunnelse for hvordan sikre at
praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet, ved at det jobbes med å utvikle
formelle kurs for apotekfarmasøyter som skal
være praksisveiledere.

Innstilling:
Dekan vedtar å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon) for
Bachelor i farmasi under forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.
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Søknad om reakkreditering
Bachelor i farmasi, heretter kalt Farmasiutdanningen, ved Nord universitet ble reakkreditert i 2017.
Bakgrunnen for endringene gjort den gang er beskrevet i reakkrediteringssøknaden datert 1.
desember 2016 (heretter kalt søknad 16) (Vedlegg 1). Studieprogrammet ble reakkreditert ved
rektorvedtak 3. mars 2017 (saksnummer 16/01914-36), men med betingelse om at konkrete avtaler
om studentutveksling og internasjonalisering måtte inngås innen 30. juni 2017. Fristen ble senere
utvidet til 31. desember 2017. Faggruppeleder har senere holdt ledelsen – og studentene - løpende
orientert om prosessen med å skaffe utvekslingsavtaler og legge til rette for internasjonalisering i
studiet.
Farmasiutdanningen har med den nye studieplanen, heretter kalt BAFAR, manglet gode muligheter
for inn- og utveksling av studenter. Det er vanskelig å finne universiteter med bachelorutdanning i
farmasi med tilsvarende modell som vår i sammensetning og rekkefølge av emner, og siden alle
emner har vært obligatoriske har vi hatt liten grad av fleksibilitet. Studentene har derfor i realiteten
manglet muligheter for utveksling, særlig i et omfang som utløser eksempelvis Erasmus+-midler,
hvilket er ønskelig. I fagmiljøet har det også vært et uttalt ønske å kunne ta imot internasjonale
studenter i vårt eget studieprogram slik at kriteriene for å utløse for eksempel Erasmus+-midler
oppfylles. I BAFAR var ingen emner spesielt tilpasset internasjonale studenter, selv om det ble åpnet
for at noe undervisning i 5. semester kunne foregå på engelsk i overordnet del av studieplanen.
I juli 2018 signerte Farmasiutdanningen endelig en utvekslingsavtale med University of Eastern
Finland (UEF) som ivaretar gjensidig utveksling av studenter, og i tillegg legger til rette for
ansattmobilitet (vedlegg 2). Avtalen ivaretar en reell mulighet for inn- og utveksling av studenter i
løpet av 5. semester i et omfang tilsvarende utløsing av Erasmus+-midler, forutsatt at vi gjør relativt
store endringer på tredje studieår for studentene tatt opp i 2017 og senere. Studentene er holdt
løpende orientert om arbeidet, mottar skriftlig informasjon om endringene, har hatt og har fortsatt
mulighet til å uttale seg om endringene i studieplanen.
I tillegg til manglende mulighet for studentutveksling, ivaretok ikke søknad 16 besvarelsen av
kravene i den nye Studietilsynsforskriften (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning, FOR-2017-02-17-137), siden denne ble vedtatt på et senere tidspunkt. Etter avklaring
med studieadministrasjonen ved fakultetet og med prorektor for utdanning, sendes derfor denne
søknaden (heretter kalt søknad 18). Søknad 18 tar utgangspunkt i søknad 16, men beskriver i tillegg
endringene som gjøres på tredje studieår og svarer ut kravene i den nye Studietilsynsforskriften.
Søknaden følger den nye malen for reakkrediteringssøknader. Fagmiljøet har dessuten, som et ledd i
det kontinuerlige kvalitetsarbeidet, gjennomført studie- og emneplanlegging for studiet og emner
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som skal gjennomføres studieåret 2019/2020. Studie- og emneplanarbeidet har pågått parallelt med
behandling av søknad 18. Dette har ført til at forslag til endringer i tredje studieår, og begrunnelse for
disse, ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) 31.
august 2018. Studie- og emneplanarbeidet som har resultert i ønsker om mindre endringer i enkelte
emner også på første og andre studieår, blir behandlet som en egen sak i lokalt utdanningsutvalg ved
FSH 6. november 2018. I søknaden til sentralt utdanningsutvalg vedlegges imidlertid studieplanen og
emneplanene for alle tre år med alle endringene beskrevet over.
I den videre søknaden beskrives derfor
1. Momenter som har endret seg siden søknad 16, inkludert endringer i tredje studieår som
følge av tilrettelegging av internasjonalisering og endringer som er en direkte konsekvens av
dette. Vi gjør samtidig endringer i noen emner (spesielt praksis) som et ledd i kontinuerlig
kvalitetsforbedring, inkludert noen endringer i studieplanens 1. og 2. studieår.
2. Krav i Studietilsynsforskriften som ikke er beskrevet i søknad 16.
For momenter som er svart ut i søknad 16, vil vi henvise til denne. Søknad 16 (Vedlegg 1) og søknad
18 må derfor leses i sammenheng.

1) Overordnet om studietilbudet
Presentasjon av Nord universitet og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Farmasiutdanningen ligger under Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, sammen med
bachelorutdanninger i sykepleie, vernepleie og prehospitalt arbeid (paramedic). I tillegg har
fakultetet utdanningene i Master i psykisk helsearbeid, Master i klinisk sykepleie, Master i
spesialsykepleie og Master i folkehelsearbeid. Fakultetet deler en PhD i profesjonspraksis med
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag. Ved reakkrediteringssøknaden i 2016 var ikke
organisasjonsstrukturen i fakultetet endelig vedtatt. Figur 1 viser derfor dagens overordnede
organisasjonsstruktur.
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Figur 1: Oversikt over Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Farmasiutdanningen ligger under Faggruppe farmasi og har en egen faggruppeleder og en
studieprogramansvarlig. Figur 2 viser linjen for enhetlig studieprogramansvar ved fakultet for
sykepleie og helsevitenskap.
Dekan
Prodekan utdanning

Faggruppeleder sykepleie (100%)

Faggruppeleder farmasi (100%)

SPA bachelor i sykepleie (50%)

SPA farmasi (20%)

SPA bachelor paramedic (50%)
SPA master klinisk sykepleie (20%)

Faggruppeleder vernepleie og
psykisk helsearbeid (100%)

SPA bachelor vernepleie (20%)
SPA master psykisk helsearbeid (20%)

SPA master folkehelsearbeid (20%)

Figur 2: Linje enhetlig studieprogramansvar ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap. SPA =
studieprogramansvarlig.

Kandidatene ved bachelorutdanningen i farmasi vil etter endt studium kunne søke seg inn på master
i profesjonskunnskap som tilbys av fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag. De vil dermed
senere kunne ta en doktorgrad i profesjonskunnskap ved Nord universitet. Mest sannsynlig vil
imidlertid de fleste farmasistudenter som ønsker å ta en mastergrad, ta denne som en master i
farmasi ved NTNU eller UiT, da dette kvalifiserer dem til å søke autorisasjon som provisorfarmasøyt.
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Generelt om studiet
Bachelorutdanningen i farmasi tok opp de første studentene høsten 2001 ved studiested Namsos ved
tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå en del av Nord universitet). Det har siden da blitt tatt opp
heltidsstudenter hver høst. I tillegg ble det i 2007, 2012, 2014 og 2016 tatt opp deltidsstudenter på
studiet. Denne reakkrediteringssøknaden gjelder for studenter som følger ny såkalt 3+2-studieplan
som ble reakkreditert våren 2017 (søknad 16), altså studenter tatt opp høsten 2017 og senere.
Studieplanen var basert på et nasjonalt arbeid for å legge om farmasiutdanningene til en 3+2- modell
der studentene først kan ta en 3-årig bachelorutdanning, og deretter søke seg direkte inn på en 2årig mastergrad. Bakgrunnen for arbeidet var blant annet Meld. St. 13 (2012) – Utdanning for velferd
– samspill i praksis. Det nasjonale arbeidet ble ledet av Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen farmasi, den gang Profesjonsrådet i farmasi, og er grundig beskrevet i søknad 16.
Kullene som følger gamle studieplaner er nå under utfasing og ivaretas i tråd med disse planene,
dette er også nærmere beskrevet i søknad 16.
Etter endt studium skal kandidatene kunne jobbe selvstendig som reseptarfarmasøyter, med de
rettigheter og krav det medfører. Ved å fullføre en bachelorgrad i farmasi hos oss vil kandidatene
kunne søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter jobber hovedsakelig i
primærapotek rundt omkring i Norge. Noen reseptarfarmasøyter jobber også innen
legemiddelbransjen eller i helsevesenet for øvrig.
Det vises til søknad 16 for beskrivelse av studiet som helhet. Ny studieplan er vedlagt (Vedlegg 3a).
Denne viser hele studiet etter at endringene beskrevet i denne søknaden er gjort. Studieplanen skal
gjelde for kullene tatt opp i 2017 (BAFAR17, kun tredje studieår) og 2018 (BAFAR18, kun andre og
tredje studieår), og for fremtidige kull (alle studieår). For BAFAR17 vil studieplanen avvike fra Vedlegg
1 med hensyn til opptakskrav, da opptakskravene til studiet ble endret i 2018 (dette er nærmere
beskrevet i søknad 16). Studiemodellen vil også være forskjøvet ett år for BAFAR17 og BAFAR19. I
den vedlagte studieplanen er emnebeskrivelser oppdatert i tråd med endringer meldt inn i studie- og
emneplanarbeidet for studieåret 2019/2020. Vi går ikke inn på detaljerte begrunnelser for disse
endringene i denne søknaden. Det er noen forskjeller i emnebeskrivelsene for 1. og 2. studieår for de
kullene som er i løp nå og de som er vedlagt. Forskjellene skyldes at vi har gjennomført en
kvalitetssikring av vurderingsformene i emnene, samt gjort noen endringer som følge av
emneevalueringer. Studentene på tredje studieår er informert om endringene i studieplanen 27.
august 2018 – skriftlig (vedlegg 3b og 3c) og muntlig.
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Type studium (kryss av)
x

Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke fører
til en grad
Videreutdanning
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
o
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Gjennomgang av krav til akkreditering – studietilsynsforskriften
1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i UH-loven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett av studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler (UH-loven). Det fremgår av NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud at
kriteriene for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor at alle institusjoner som
utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene. Veiledningen gir
informasjon om hva som må gjøres rede for og dokumenteres for at NOKUT eller den
selvakkrediterende institusjon skal kunne vurdere om kravene anses som oppfylt.

Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere
Universitetet i Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de
overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt element i systemet er at reakkreditering av
eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Tidligere reakkrediteringssøknad for Bachelor i
farmasi (søknad 16) er et resultat av dette vedtaket. Studieplanene skal tilfredsstille
dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten
i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til søknad om
akkreditering av studier. Det er nødvendig å gjøre endringer av bachelorstudiet på nytt, og søknad 18
vil gjennom illustrasjoner, dokumentasjon, beskrivelser og begrunnelser vise hvordan studiets
tilpassede/endrede innhold og oppbygning oppfyller kravene i forskriften.
Lokalt utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en innledende vurdering
for å avklare om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i forhold til
studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt utdanningsutvalg, oppnevner
akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre
en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt
Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt utdanningsutvalg, men kan veilede og gi råd.
Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er
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fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og
lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for.
Bachelor i farmasi er omfattet av følgende styrende dokumenter


LOV-2005-04-01-15, Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)



FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning, opptaksforskriften.



FOR-2010-02-01-96 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)



FOR-2017-02-07-137, Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften)



FOR-2017-06-22-1197, Forskrift om eksamen og studier ved nord universitet



FOR-2006-06-30-859, Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, jmf §1 i samme
forskrift. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30859?q=skikkethetsvurdering)
Jmf Forskriftens §2 skal skikkethetsvurdering avdekke om studenten har de nødvendige
forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og
psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller
andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig
yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering i form av observasjon
og vurdering av studentene foretas kontinuerlig gjennom hele studiet, inkludert i
praksisperioden. Ved tvil om skikkethet meldes dette til institusjonsansvarlig.



Kandidater som har fullført treårig bachelorutdanning ved Nord universitet må søke om
autorisasjon for å bli autorisert reseptarfarmasøyt etter Helsepersonelloven §48:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64



Farmasiutdanningen har ikke tidligere hatt noen rammeplan, men FOR-2017-09-06-1353,
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene fra 2017, gjelder.
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353?q=forskrift om felles
rammeplan). Forskriften beskriver læringsutbyttebeskrivelser felles for alle helse- og
sosialfagutdanningene. Basert på forskriften utarbeides det nasjonale fagspesifikke
retningslinjer, inkludert læringsutbyttebeskrivelser, for hvert enkelt fagområde.
Implementeringen av retningslinjene foregår i flere faser, og farmasi er blant utdanningene
som skal implementere disse studieåret 2020/2021. I dette arbeidet er det derfor ikke tatt
hensyn til denne forskriften.
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Som beskrevet i søknad 16 (Vedlegg 1) finnes det er et EU-direktiv 2013/55/EU for
mastergrad i farmasi (vedlagt søknad 16), men ingen slik beskrivelse av bachelor i farmasi.
Bachelorstudiet i farmasi er med den nye 3+2-modellen tilpasset slik at studenter som først
tar en bachelorgrad og senere en 2-årig mastergrad ved NTNU eller Universitetet i Tromsø, til
sammen oppfyller kravene i EU-direktivet.

Det vises til søknad 16 (godkjent i 2017) som beskriver styringsordning, reglement, klagenemd og
læringsmiljøutvalg (Vedlegg 1).

Opptak og opptakskrav
Opptakskrav til bachelor i farmasi er regulert av opptaksforskriften §4-1 og § 4-2. Opptakskravene er
nå: Generell studiekompetanse, samt matematikk R1 eller matematikk S1 +S2 og kjemi 1 og

enten fysikk 1 biologi1 eller kjemi2
Opptakskravet innebærer krav om fordypning innenfor realfag. Dette er nødvendig for å kunne
tilegne seg kunnskap innenfor basale naturvitenskapelige emner som cellebiologi, fysiologi og kjemi,
som danner grunnlaget for de fleste av emnene innenfor farmasi. Matematisk forståelse er
nødvendig i fremstilling og kvalitetssikring av legemidlers kvalitet, og for å kunne beregne og vurdere
legemiddeldoser. Opptaksforskriften ble endret fra og med studieåret 2018/2019 som følge av en
samlet søknad fra farmasiutdanningene på bachelornivå, med krav om kjemi fra videregående skole.
Årsaken til dette er nærmere beskrevet i søknad 16. Kort oppsummert skyldes kravet at den nye
studieplanen inneholder til dels mer avansert kjemi enn tidligere studieplaner, og et ønske om å
starte kjemiundervisningen på et høyere nivå enn tidligere for å komme langt nok i løpet av studiet.
Opptak til studiet går gjennom samordna opptak og følger derfor de rangeringsregler som ligger til
grunn der. Rangeringsregler er for øvrig beskrevet i Opptaksforskriftens kap 7. Opptak gjennom
samordna opptak sikrer også at vi oppfyller kravet til førstegangsvitnemålskvote. Opptaksforskriften
ivaretar behov som tidligere er meldt inn fra et samlet farmasifagmiljø i Norge, og det er derfor ikke
nødvendig å søke om unntak fra opptaksforskriften. Det tas opp studenter årlig, med oppstart i
august. Tidspunkt for oppstart følger Nord universitets studiekalender, og er dermed tilpasset
semestre på 20 hele studieuker jfr. studentenes forventede arbeidsinnsats for å oppnå 30
studiepoeng pr. semester.

2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
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Den nye studieplanen viser studiets innhold, oppbygning og progresjonskrav, inkludert endringer i
tredje studieår (Vedlegg 3a). Tabell 1 viser studiemodellen i den nye studieplanen, inkludert
mobilitetsvinduet i 5. semester. De nye emnene på tredje studieår (FAR20XX, FAR20X1, FAR20X2) har
fått fiktive emnekoder, da dette ikke er emner som gjennomføres i dag, og det er uklart hvilke
emnekoder de vil få. Konsekvenser for progresjonskrav, endringer i tredje studieår og begrunnelsen
for disse er forklart under studiemodellen.
Tabell 1: Studiemodell, BAFAR, f.o.m. høsten 2019 (gjeldende for studenter tatt opp høst 2017 og senere). Grå
markeringer illustrerer mobilitetsvinduet. X illustrerer at emnet starter det aktuelle semesteret, men ikke
eksamineres i samme semester.
Emne

SP

Høst
2018

FAR1000 Generell kjemi

10

10

FAR1003** Samfunnsfarmasi

10

10

FAR1004 Cellebiologi og fysiologi

10

10

FAR1005** Legemidler og folkehelse

10

10

FAR1006 Organisk kjemi

10

10

FAR1007 Mikrobiologi og immunologi

10

10

FAR2000 Bio-organisk kjemi

10

10

FAR1008 Legemiddelfremstilling

10

10

FAR2001** Farmakologi 1

10

10

FAR2002 Legemiddelkjemi

7,5

7,5

FAR2003 Farmakologi 2

15

15

FAR2004 Legemiddelanalyse

7,5

7,5

FAR2005 Farmakoterapi

7,5

7,5

FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert
praksis

15*

15*

FAR20X1 Bachelor

15*

15*

FAR2006 Legemiddelteknologi

10

X

10

FAR20X2 Farmasøytisk praksis

27,5

x

27,5

Sum

180

22,5

37,5

30

Vår
2019

30

Høst
2019

30

Vår
2020

30

Høst
2020

Vår
2021

*Valgfritt emne. ** Det er mulig disse vil endre emnekode som et resultat av mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelser.
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Progresjonskrav
Når det gjelder progresjonskrav i den nye studieplanen er disse i hovedsak de samme som beskrevet i
opprinnelig studieplan:


Alle emner i første semester må være bestått for å følge undervisning og ta eksamener på
andre studieår



Alle emner til og med tredje semester må være bestått for å følge undervisning og ta
eksamener på tredje studieår



Det er spesifikke forkunnskapskrav på emnene FAR2004 Legemiddelanalyse, FAR20X2
Farmasøytisk praksis, FAR20X1 Bachelor og FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis, beskrevet nedenfor.

I den nye studieplanen erstattes FAR2008 Bachelor (12,5 stp) av et faglig tilsvarende emne FAR20X1
Bachelor (15 stp). Disse to emnene har tilsvarende spesifikke forkunnskapskrav. FAR2007 (30 stp)
erstattes av et faglig tilsvarende emne FAR20X2 (27,5 stp). Disse emnene har tilsvarende spesifikke
forkunnskapskrav. FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis vil ha samme
forkunnskapskrav som FAR20X1 Bachelor. Det er nødvendig å inneha kunnskaper fra FAR2003 for å
gjennomføre begge disse emnene, da det tematiske innholdet i dem er relativt likt.
For vedlegg av firmaattest, styringsordning etc. vises det til søknad 16.
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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.
Studiets navn er Bachelor i farmasi (engelsk: Bachelor of Pharmacy). Begrunnelsen for hvordan
studiets navn er dekkende for studiets innhold og nivå, er redegjort for i søknad 16 (Vedlegg 1).
Læringsutbyttebeskrivelsene i studiet er basert på et nasjonalt samarbeid mellom alle
farmasiutdanningene i Norge (UiT, UiB, UiO, OsloMet (tidligere HiOA), NTNU og Nord universitet
(tidligere HiNT), og er i dag felles for alle bachelorutdanningene i farmasi. Det er redegjort for 3+2prosessen som ledet frem til læringsutbyttene i studiet, i søknad 16. Institusjonene kom også til
enighet om studiepoengfordeling for ulike fagområder. Prosessen og begrunnelser for de valg som er
tatt er nærmere beskrevet i Rapport fra arbeidsgruppa for revisjon av farmasiutdanningene, mai
2013, med vedlegg av september 2013 (vedlegg 4) mens de endelige læringsutbyttene fremkommer i
Referat fra ekstraordinært profesjonsrådsmøte i profesjonsrådet for utdanning og forskning innen
farmasi, 21.5.2015 (vedlegg 5).
Det er ikke gjort endringer i overordnede læringsutbytter siden studiet ble reakkreditert i 2017.
Tabell 2 viser hvordan læringsutbyttene i studiet samsvarer med læringsutbyttene i NKR. Alle NKRs
læringsutbyttebeskrivelser er dekket av læringsutbyttene i studieplanen.
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Tabell 2: Tabellen viser hvordan læringsutbyttene i studieplanen (BAFAR) dekker læringsutbyttene i norsk kvalifikasjonsrammeverk*. Merk at noen læringsutbytter i
studieplanen er sammensatte og dermed faller inn under flere av NKRs læringsutbyttebeskrivelser. (k), (f) og (gk) viser til at læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen
hører til under henholdsvis kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik de er plassert i studieplanen.

Læringsutbytte, NKR, Bachelor, 1. syklus*
Kunnskap


Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor
fagområdet

Læringsutbytte BAFAR
•

•
•

•
•
•
•
•


Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

•
•
•
•



Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet



har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder
plantebaserte) fysikalske, kjemiske og farmakologiske
egenskaper (k)
har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og
sykdomsutvikling (k)
har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale
legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og
biofarmasøytiske egenskaper (k)
har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll
av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester (k)
har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder (k)
har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske
metoder (k)
har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi (k)
har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i
samfunnet (k)
har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske
metoder (k)
har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende
innsamling av og krav til dokumentasjon (k)
har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll
av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester (k)
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen kan nyttiggjøre seg yrkesutøvelse (f)
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske
og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering
og logisk argumentasjon (f)
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kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse (f)

•

kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og
håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi
legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på
en måte som sikrer riktig legemiddelbruk (f)
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske
og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk
vurdering og logisk argumentasjon (f)
kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske
retningslinjer (f)
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse (f)
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse (f)
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske
og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk
vurdering og logisk argumentasjon (f)
kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og
gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre
i tråd med allment aksepterte faglige krav (f)
har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk (f)
kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester og arbeide i tråd med
regler for produksjon og distribusjon (f)
kan bruke og følge opp internkontrollsystemer (f)

Ferdigheter


Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnede valg

•

•
•



Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne
underveiledning
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling

•
•

•


Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

•
•

•

Generell kompetanse


Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

•

•

kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere
av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar
brukerens integritet og rettigheter (gk)
har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer (gk)
16
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•




Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•

Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og
løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer

•

•

•


Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis

•
•
•



Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

•

har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det
multikulturelle samfunn (gk)
kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og
skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander (gk)
kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og
gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre
i tråd med allment aksepterte faglige krav (f)
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske
og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk
vurdering og logisk argumentasjon (f)
kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og
brukere av farmasøytiske tjenester (gk)
kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i
samfunnet (gk)
kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og
brukere av farmasøytiske tjenester (gk)
kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for
pasienten/kunden (gk)
kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle
verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap (gk)

*Jmf. Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/nkr2011mvedlegg.pdf
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier og/eller arbeidsliv
Det er redegjort kort for studiets faglige relevans for arbeidsliv og/eller videre studier i søknad 16
(punkt 2.6 i Vedlegg 1). Dette utdypes noe mer her: De fleste autoriserte reseptarfarmasøyter jobber
i apotek. Andre aktuelle arbeidsplasser for reseptarfarmasøyter kan være i forvaltning (NAV, Statens
legemiddelverk, Helsedirektoratet, primærhelsetjenesten m.fl.), legemiddelindustri og i
utdanningssektoren. Studiet er likevel særlig tilrettelagt for arbeid i apotek, da andre arbeidsplasser
gjerne stiller krav om minimum mastergrad i farmasi. Læringsutbyttebeskrivelsene sikrer at
kandidatene har kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem i stand til å
praktisere som reseptarfarmasøyter i apotek. Dette krever for eksempel at de kan arbeide
selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer – og at de kan ekspedere
resepter i apotek. Studiets praksistid bidrar til å sikre at studentene har ny og relevant kunnskap fra
praksisfeltet før de går ut i arbeid i apotek.
Bachelor i farmasi er spesielt tilpasset en 3+2-modell som innebærer at læringsutbyttene og
fagsammensetningen sikrer at kandidatene har et tilstrekkelig (gitt at de oppnår et karaktersnitt på
C) og relevant grunnlag for å søke opptak til toårig Mastergrad i farmasi ved NTNU eller UiT. Med
mastergrad i farmasi øker muligheten for jobb for eksempel innen forvaltning, legemiddelindustri og
klinisk farmasi. En mastergrad i farmasi gir også mulighet til å søke om autorisasjon som
provisorfarmasøyt. Med to års erfaring kan man så søke om driftskonsesjon for apotek og bli
apoteker.
Bachelor i farmasi kvalifiserer også for opptak for Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet.
Med en slik mastergrad kan man videre kvalifisere seg for PhD i profesjonspraksis ved Nord
Universitet.

Faglig oppdatering
Det jobbes kontinuerlig med faglig oppdatering av studiet. Dette gjøres på flere måter:


Alle vitenskapelige ansatte har minimum 10% av sin stilling til faglig oppdatering/FoU.



Faggruppeleder og én vitenskapelig ansatt deltar i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen farmasi (tidligere kalt Profesjonsrådet i farmasi). På denne måten kommer
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man i kontakt med ledelsen ved de andre farmasiutdanningene i Norge, og holder seg
oppdatert blant annet på utdanningsfaglig og helsefaglig politikk og satsningsområder.


De vitenskapelig ansatte bidrar selv med forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med
nasjonale og internasjonale nettverk (se besvarelsen av §2-3, punkt 5 og 6). Kjennskap til og
deltakelse i ny forskning bidrar til at de ansatte holder seg faglig oppdatert og tar med seg
dette inn i undervisning. Ansatte deltar også jevnlig på kurs for å øke kompetansen på «nye»
områder innenfor farmasien.



De vitenskapelig ansatte deltar i nasjonale nettverk og fora med deltakere fra praksisfeltet
(se besvarelsen av §2-3, punkt 7). Det eksisterer et samarbeid om praksis blant alle
farmasiutdanningene. Det arrangeres praksisveiledersamlinger for studenter ved Nord
universitet før studentene går ut i praksis. Ansatte med ansvar for praksisrelaterte emner
hospiterer også i apotek og sykehus (klinisk farmasi). Dette bidrar til at de ansatte holder seg
oppdatert på hva som skjer i praksisfeltet, og kan ta med seg dette inn i undervisning.



Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet danner grunnlaget for blant annet
faglig oppdatering. Det er etablert et studieprogramråd med representanter fra studentene,
de vitenskapelig ansatte og eksterne representanter fra akademia og praksisfeltet (apotek).
Studieprogramansvarlig leder rådet. Faggruppeleder deltar sammen med en representant for
administrasjonen som sekretær. Studieprogramrådet gir råd i saker som vedrører
studieprogrammets samfunnsrelevans, etterspørsel, kvalitet, faglig og pedagogisk profil,
innhold, struktur og gjennomføring. Det gjennomføres normalt ett møte i året.



Det brukes eksterne sensorer fra andre institusjoner og/eller fra praksisfeltet på de fleste
eksamener som gjennomføres. Dette bidrar til å kvalitetssikre nivået på studiet, men også
den faglige oppdateringen.

Reakkrediteringen av studiet i 2017 var nettopp et resultat av faglig oppdatering av studietilbudet.
Endringene på tredje studieår, beskrevet i denne søknaden, er delvis en tilpasning til krav om
internasjonalisering og utvekslingsavtaler, men vi benytter også sjansen til å oppdatere
emnebeskrivelsen eksempelvis for emnet Farmasøytisk praksis, både i form av
læringsutbyttebeskrivelser og endring av eksamensform.

Rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen
En vurdering av rekrutteringsgrunnlaget for Bachelor farmasi er grundig beskrevet i søknad 16
(Vedlegg 1). Studiet rekrutterer studenter fra hele landet, og har de siste årene hatt god søknad (ca.
19
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2 søkere per studieplass). Vi har de senere årene overbooket noe ved opptak, basert på at en god del
studenter faller fra i løpet av første studieår.
Antall apotek i Norge har økt jevnt de senere årene, og det er til enhver tid omtrent 100-150 ledige
stillinger for farmasøyter, de fleste av disse i apotek. I tillegg er det økende etterspørsel etter
farmasøyter innenfor klinisk farmasi, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Selv
om de fleste kliniske farmasøyter har mastergrad i farmasi, er det ikke et formelt krav, og det vil
trolig bli behov for flere reseptarfarmasøyter i nye posisjoner for eksempel i primærhelsetjenesten.
Politisk er det stort fokus på riktig bruk av legemidler jmf. Meld. St. 28 (2014-2015), og her har
farmasøyter en kjernekompetanse.

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

Studiets profil og faglige aktiviteter
Farmasistudiet er en profesjonsutdanning der studentene etter endt studium kan søke om
autorisasjon som reseptarfarmasøyt (helsepersonell). I dette ligger det krav om å utføre arbeidet sitt
faglig forsvarlig jmf Helsepersonelloven §2. Samtidig får kandidatene rett til selvstendig å ekspedere
legemidler etter resept og rekvisisjon, jmf. Apotekloven §4-4. Studiet må dermed legge til rette for at
studentene opparbeider seg evne til å foreta selvstendige vurderinger på et evidensbasert grunnlag,
på en faglig forsvarlig måte. Samtidig er det krav om å kunne samarbeide og samhandle med både
andre farmasøyter og andre profesjoner jmf læringsutbyttebeskrivelsene i tabell 2.
I dette ligger det at studiet krever både selvstudium og evne til å jobbe selvstendig, men samtidig må
lærings- og undervisningsformer der studentene får trening i samarbeid og samhandling med andre,
sikre at studentene oppnår gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og får tilbakemeldinger på
arbeidet de legger ned. I studiet inngår også skikkethetsvurdering jmf. Forskrift om skikkethet i
høyere utdanning. Dette betyr at lærerne underveis i studiet, inkludert i praksisperioden, må ha tett
kontakt og oppfølging av den enkelte student.
Farmasistudiet er et relativt teoritungt studium med en rekke grunnleggende og avanserte
naturvitenskapelige emner. Studiets emner har varierende innhold av praktiske øvelser og
laboratoriearbeid. Emner med laboratoriearbeid som undervisningsform er spesielt ressurskrevende,
men nødvendig for å oppnå overordnede læringsutbytter. Slik undervisning krever tett
studentkontakt, da små feil, enten det er i beregninger eller i praktisk utførelse, kan få store
konsekvenser. I emner med hovedsakelig samfunnsfaglig fokus der man jobber med læringsutbytter
20
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som eksempelvis kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over
egen yrkesutøvelse og kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille
mellom dokumenterte og udokumenterte påstander vektlegges lærings- og undervisningsformer som
krever arbeid og diskusjon i grupper, eksempelvis med felles gjennomgang/seminarer og muntlige
presentasjoner/medstudentrespons. Vurderingsformene i disse emnene henger også sammen med
både lærings- og undervisningsformer og læringsutbyttene i emnene: Vi bruker eksempelvis muntlig
eksamen i FAR1003 Samfunnsfarmasi, en gruppeoppgave med individuell muntlig høring i FAR20X1
Bachelor – og i FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis organiseres eksamen
som en konferanse der studentene får trening i å presentere sitt arbeid ved hjelp av
posterpresentasjon. Fokuset på selvstendig arbeid i både lærings-, undervisnings og
vurderingsformer øker utover i studiet. For en detaljert gjennomgang av studiets lærings- og
undervisningsformer, og begrunnelse for disse, viser vi til tabell 6 (besvarelse av §2-2 punkt 5 i
Studietilsynsforskriften).

Beregning av arbeidsomfang for studentene
Ved beregning av arbeidsomfang for studentene har vi tatt utgangspunkt i at det i de teoritunge
emnene trengs mer tid til selvstudium for å oppnå læringsutbyttene, mens det i emner med relativt
mye praktisk laboratorieundervisning og/eller annen praktisk øvelse/diskusjon trengs mer
undervisning og mindre tid til selvstudium for å oppnå læringsutbyttene. Noen emner (som
kjemiemnene) er teoritunge, og inneholder samtidig laboratorieundervisning. Det er noe mer
organisert undervisning i første studieår enn på andre og tredje studieår. I tillegg endrer den
organiserte undervisningen noe fokus underveis i studiet – fra relativt mange rene forelesninger og
laboratorieøvelser i basale naturvitenskapelige emner – til mer selvstendig arbeid i grupper med
praktiske og teoretiske øvelser under veiledning, samt diskusjoner i grupper og plenum i siste
studieår.
Tabell 3 viser estimert arbeidsomfang for studentene fordelt på semester. Vi har tatt hensyn til at
høstsemesteret er noe kortere enn vårsemesteret. Vi har deretter tatt utgangspunkt i antall timer
hver student har tilbud om å følge per semester. Estimert antall timer selvstudium er beregnet ved å
multiplisere antall timer undervisning med en faktor som varierer fra semester til semester. For
eksempel har vi for første studieår beregnet 50% mer selvstudium enn undervisning, mens vi for
andre semester har beregnet dobbelt så mye selvstudium enn undervisning. Bakgrunnen for at
faktorene varierer har sammenheng med variasjon i undervisningsformer og at enkelte semestre har
opphopning av relativt teoritunge emner der studentene forventes å bruke mer tid på selvstudium
enn i andre semestre. For tredje studieår vil fordelingen på undervisning og selvstudium variere for
21
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studenter som velger henholdsvis FAR2008 Bachelor og FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis.
Estimert tid til eksamensforberedelse er relativt likt hvert semester, men det er justert for emner
som betraktes mer teoritunge enn andre. For eksempel er det i første semester satt av 40 timer
forberedelse til henholdsvis FAR1000 Generell kjemi og FAR1004 Cellebiologi og fysiologi der det
gjennomføres skriftlige skoleeksamener, mens det er satt av 20 timer til eksamen i FAR1003
Samfunnsfarmasi som er en halvtimes muntlig eksamen med bestått/ikke bestått som karakter. Til
sammenligning er det satt av 40 timer til alle tre eksamener andre semester, da disse emnene er
relativt teoritunge og alle har skriftlige skoleeksamener med bokstavkarakter. Det understrekes at tid
til eksamensforberedelse ikke nødvendigvis legges rett før eksamen slik at studentene er skjermet for
undervisning i eksempelvis 40 timer før en skriftlig skoleeksamen. Studentene må disponere tiden til
eksamensforberedelse selv og starte dette arbeidet i god tid før eksamen gjennomføres.
Tabell 3: Arbeidsomfang for studentene per semester. Undervisning innebærer den organiserte
undervisningen som studentene har tilbud om å følge, eksempelvis forelesninger, kollokvier, seminarer,
gruppearbeid, laboratoriearbeid og annen undervisning som er lagt i timeplanen og krever studentenes
oppmøte (ikke nødvendigvis obligatorisk). Timer til selvstudium er beregnet ved å multiplisere antall timer
undervisning med en faktor som varierer mellom ulike semestre. Timer til eksamensforberedelse er
eksempelvis satt til 40 t for en skriftlig skoleeksamen i et emne på 10 stp. 1

Første studieår, høst
Første studieår, vår
Totalt første studieår

Timer,
undervisning
264
260
524

Estimert timer,
selvstudium
396
520
916

Estimert timer til
eksamensforberedelse
100
120
220

Sum
760
900
1660

Andre studieår, høst
Andre studieår, vår
Totalt andre studieår

203
220
423

406
550
956

120
120
240

729
890
1619

Tredje studieår, høst
Tredje studieår, vår
Tredje studieår, vår
(praksis i apotek)
Totalt tredje studieår

200-2302
75
6004

550-5203
225
-

75
50
-

825
350
600

875-9052

775-7253

125

1775

1

For første studieår er antall timer reelle antall timer for studieåret 2017-2018, for tredje semester er antall timer i samsvar
med det som ligger i timeplanen for høsten 2018. For fjerde semester og tredje studieår har ikke emnene vært gjennomført
tidligere, og tallene er estimater basert på tidligere gjennomføring av lignende emner, samt det vi allerede nå har oversikt
over av undervisning. 2 Minste antall timer undervisning estimert for de som skriver bacheloroppgave, høyeste antall for de
som tar FAR20XX. 3 Minste antall timer estimert for de som tar FAR20XX, høyeste antall estimert for de som tar
bacheloroppgave. 4 17 uker praksis i apotek á 37,5 timer.
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Som tidligere beskrevet vedtok Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi,
tidligere Profesjonsrådet i farmasi, i 2014 felles læringsutbytter for alle bachelorutdanningene i
farmasi, samtidig som det ble inngått enighet om studiepoengfordeling for de ulike fagområdene.
Dette er nærmere beskrevet i Vedlegg 1, 4 og 5. Dette vedtaket, som gir relativt strikte rammer for
hvordan vi bygger opp utdanningen, har blant annet gjort det vanskelig å finne andre institusjoner
med tilsvarende fagsammensetning som oss, hvilket er en forutsetning for å få til utveksling av
studenter. Samtidig har vi med studieplanen som ble reakkreditert i 2017, ikke hatt emner å tilby
eventuelt internasjonale studenter.
I henhold til vedtaket i profesjonsrådet, er imidlertid 20 av 180 studiepoeng i bachelordelen av
farmasiutdanningen såkalt «frie» studiepoeng som de ulike farmasiutdanningene selv velger hvordan
de vil disponere. Vi ønsker å utnytte denne fleksibiliteten til å gjøre justeringer i tredje studieår.
Den nye studieplanen inkludert studiemodell og læringsutbytter er vedlagt i sin helhet (Vedlegg 3a). I
denne finnes emnebeskrivelser med læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelse av innhold i alle
emnene, samt progresjonskrav. Progresjonskravene er også beskrevet i besvarelsen av §2-1, 2. ledd, i
denne søknaden. Den nye studiemodellen er vist i sin helhet i tabell 1, med angivelse av obligatoriske
og valgfrie emner, samt mobilitetsvindu. Tabell 4 viser endringene vi gjør i studiemodellen for tredje
studieår i forbindelse med denne søknaden.
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Tabell 4: Sammenligning av studiemodell i Bachelor i farmasi, tredje studieår, for studieplan godkjent i 2017, og
ny studieplan (2019). Merk at emnekodene ikke er opprettet på nye/endrede emner, og at disse er fiktive.
Høstsemester
2017

Vårsemester
2019

2017

2019

FAR2005, Farmakoterapi (7,5

FAR2005, Farmakoterapi

FAR2007, Farmasøytisk

FAR20X2, Farmasøytisk

stp)

(7,5 stp)1

praksis (30 stp)3

praksis (27,5 stp)3

FAR2006,

FAR2006,

FAR2006,

Legemiddelteknologi

Legemiddelteknologi

Legemiddelteknologi

(10 stp)

(10 stp)3

(10 stp)3

FAR2008, Bachelor

FAR20X1, Bachelor

(12,5

stp)3

(15

FAR2007, Farmasøytisk
praksis (30

stp)3

stp)2

FAR2008, Bachelor
(12,5 stp)3

FAR20XX,
Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis (15
stp)1, 2

1

Emnene tilbys på engelsk dersom det er internasjonale studenter til stede. 2 Valgfrie emner, studentene kan

velge mellom disse, evt. utveksling. 3Emnet startes i høstsemester og eksamineres i vårsemester.

Utdypende forklaringer og begrunnelse for endringer i studiemodell 3. studieår
FAR20X1, Bachelor (15stp)
Endringer: Emnet er økt fra 12,5 til 15 stp, og gjort til et valgfritt emne. Emnet gikk opprinnelig over
både høst- og vårsemester, men av hensyn til mulighet for internasjonalisering og samkjøring med
emnet FAR20XX, Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis, er det flyttet slik at det i helhet
avvikles i høstsemesteret. I tillegg er det endret fra individuell oppgave til gruppeoppgave.
Begrunnelsen for å øke fra 12,5 til 15 stp er dels at vi ser at tilsvarende emner ved utenlandske
universitet er 15 stp. Ved utveksling av studenter til tilsvarende emner, evt. innveksling av
internasjonale studenter, er det viktig at antall studiepoeng stemmer overens. Om våre studenter
veksles ut til andre emner som ikke tilsvarer bacheloroppgaven i innhold, ser det også ut til å være
større valgmuligheter om emnene de skal ta, skal tilsvare 15 stp, i stedet for 12,5 stp. Et annet viktig
moment er at om studentene leverer en bacheloroppgave på 12,5 stp til «ikke bestått», har de ikke
anledning til å levere samme oppgave på nytt en gang til. I følge Forskrift om studier og eksamen ved
Nord Universitet §7-8, kan kandidaten levere samme oppgave i bearbeidet form én gang dersom
oppgaven er av minst 15 stp omfang. Vi anser dette for å være en fordel for studentene.
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Studiepoengsøkningen på bacheloroppgaven innebærer at vi flytter noe faginnhold fra emnet
Farmasøytisk praksis til Bachelor. Dette er tema som eksempelvis epidemiologi og statistikk, som er
svært relevant for studenter som skriver bacheloroppgave. Ved å beholde bacheloroppgaven vil
studenter som ønsker å fordype seg i et tema og skrive en større selvstendig oppgave på norsk,
fortsatt få dette tilbudet. Dette gjør det også mulig å inkludere studenter i egne forskningsprosjekter.
Bacheloroppgaven endres videre til en gruppeoppgave med individuell muntlig høring. Årsaken til
dette er at vi har forsøkt med gruppevis innlevering av bacheloroppgave for ett kull, og har gode
erfaringer med dette. Ved et begrenset antall oppgaver har vi i større grad kapasitet til å lage gode
forhåndsdefinerte problemstillinger, ofte relatert til egen forskning, som studentene kan velge fra,
slik at det brukes mindre tid på å finne tema, lage problemstillinger og komme i gang med oppgaven.
Dette anses derfor som en kvalitetsheving. Studentene har gitt tilbakemelding om at gruppearbeid ga
flere fordeler fremfor å jobbe alene. De jobbet mot et felles mål, utnyttet hverandres styrker, lærte
av hverandre og diskuterte med hverandre. Spesielt var dette positivt ved tolkning og forståelse av
vitenskapelige artikler. Uenighet innad i gruppene ble også sett på som en styrke, eksempelvis i
diskusjonsdelen av oppgaven. Veilederne uttrykker dessuten at studentene ser ut til å jobbe mer
strukturert og jevnt, og at studentene i større grad oppnår læringsutbyttene i emnet enn tidligere.
5. semester er tenkt å være vårt «mobilitetssemester». Vi tror imidlertid det kan bli vanskelig å
rekruttere internasjonale studenter til bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven i farmasi gjennomføres
normalt som en teoretisk litteraturoppgave, evt. med gjennomføring av intervju og/eller
spørreundersøkelser og innhenting av empiriske data. Ved innhenting av empiriske data vil
datainnsamling normalt foregå på norsk. Bacheloroppgaven som emne løser dermed etter vår
vurdering ikke utfordringen med å få internasjonale studenter på innveksling.

FAR20XX, Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis (15 stp)
Av årsaken beskrevet ovenfor, og for å kunne gjøre bacheloroppgaven valgfri, har vi utviklet emnet
FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis. Dette emnet er i stor grad tematisk
overlappende med bacheloroppgaven, men har et annet pedagogisk opplegg og avsluttes ikke med
en selvstendig skriftlig oppgave av samme omfang. Se vedlagt studieplan for fullstendig
emnebeskrivelse (Vedlegg 3a). FAR20XX er spesielt utviklet med tanke på å trekke internasjonale
studenter til studiet, og vil tilbys på engelsk dersom det er internasjonale studenter til stede. Våre
studenter kan velge mellom FAR20X1 Bachelor, FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert
praksis, og utveksling.
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Emnet har fokus på å forberede studentene på å jobbe kunnskapsbasert gjennom arbeid med
varierte farmasifaglige problemstillinger. Emnet er strategisk viktig med tanke på kildekritikk og
kritisk tenkning jmf. Meld. St. 16 (2016-2017), Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsbasert
praksis er også omtalt i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet,
som en «forutsetning for å kunne levere trygge og sikre helse- og omsorgstjenester av god kvalitet»,
og i Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter som et innsatspunkt for
bedre folkehelse. Selv om emnet er valgfritt, bidrar emnets læringsutbytter til at studentene vil nå de
overordnede læringsutbyttene for studiet: For eksempel bidrar læringsutbyttene søke i passende
informasjonskilder og databaser for å finne relevant legemiddelinformasjon og kritisk vurdere
legemiddelinformasjon i ulike presentasjonsformer, inkludert vitenskapelige artikler til at studentene
kan oppnå de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene Kan samle legemiddelinformasjon og foreslå
løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk
argumentasjon og Kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom
dokumenterte og udokumenterte påstander.
Teoriundervisningen i de to valgfrie emnene vil i stor grad samkjøres, men arbeidsmetodene vil være
ulike – og noen flere teoretiske emner vil berøres i FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis. Det vil legges stor vekt på samspill mellom studentene i eksempelvis
gruppeaktiviteter og seminarer, noe som vil legge godt til rette for inklusjon av internasjonale
studenter i læringsmiljøet.

FAR2005, Farmakoterapi (7,5 stp)
Emnet er så å si identisk med emnebeskrivelsen i studieplanen godkjent i 2017, men med en
justering i læringsutbyttet anvende relevante nettressurser, litteratur og andre verktøy som er
tilgjengelig i arbeidet som klinisk farmasøyt inkludert sentrale kliniske retningslinjer for utvalgte
sykdommer. I opprinnelig plan var det presisert «nasjonale» retningslinjer. Med tanke på at
internasjonale studenter kan delta i emnet, kan kliniske internasjonale retningslinjer være like
relevante, derfor har vi fjernet dette ordet.
Dette emnet kan være aktuelt å ta for internasjonale studenter. Det er presisert i den overordnede
delen av godkjent studieplan at undervisningen i 5. semester, inkludert dette emnet, helt/delvis kan
foregå på engelsk. En ytterligere presisering av dette er gjort i den nye versjonen av studieplanen
(Vedlegg 3a).
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FAR2006, Legemiddelteknologi (10 stp)
Det er ikke gjort faglige endringer i dette emnet, men emnet flyttes slik at undervisningen foregår
både høst- og vårsemester (tidligere kun høstsemester), for å gjøre plass til FAR2005 Farmakoterapi,
FAR2008 Bachelor og FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis først i
semesteret. Dette er nødvendig for å kunne motta og sende internasjonale studenter ved studiestart
(medio august), og legge til rette for at de kan være henholdsvis inn- og utvekslet i minst 3 mnd.
Siden FAR2005 Farmakoterapi sammen med FAR2008 Bachelor evt. FAR20XX Legemiddelinformasjon
og kunnskapsbasert praksis nå til sammen utgjør 22,5 stp, vil det ikke bli rom for å avvikle hele
FAR2006 Legemiddelteknologi i høstsemesteret (se tabell 4).

FAR20X2, Farmasøytisk praksis (27,5 stp)
Endringer: Dette emnet er redusert fra 30 stp til 27,5 stp. Emnet består av 20 stp praksis og 7,5 stp
samfunnsfarmasi. Det er gjort endringer i læringsutbytter, arbeids- og læringsformer og
vurderingsformer i dette emnet. Endringene har dels bakgrunn i tilretteleggelse for utveksling og dels
i kvalitetshevende tiltak basert på samarbeid med de andre farmasiutdanningene i Norge.
Reduksjonen i studiepoeng skyldes at vi flytter temaene statistikk, epidemiologi og
farmakoepidemiologi fra dette emnet til FAR2008 Bachelor og FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis.
Det er gjort endringer i læringsutbyttene for dette emnet. Endringene er delvis av språklig karakter
for å presisere meningsinnholdet tydeligere, og delvis av innholdsmessig karakter. De
innholdsmessige endringene skyldes i hovedsak at vi i samarbeid med de andre farmasiutdanningene
ønsker å samordne innhold og vurderingsform i praksisemnet. Vi mener at studentene bør ha
tilsvarende (ikke nødvendigvis identiske) læringsutbytter etter praksis, uavhengig av hvilken
institusjon de tar sin utdanning ved, og har derfor gjort endringer for å ta inn eksempelvis
helserelaterte livsstilsfaktorer, egenomsorg og bruk av internkontrollsystemer. Vi har også lagt til et
læringsutbytte under generell kompetanse: selvstendig planlegge og gjennomføre et prosjekt i tråd
med relevante retningslinjer. Dette prosjektet er ment å ivareta NKRs læringsutbytte på
bachelornivå: Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg
over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. Studentene
møter prosjekter i mange av studiets emner, men i de fleste tilfeller gjennomføres disse gruppevis.
Prosjektet i praksis vil gjennomføres individuelt, og dermed sørge for at NKRs krav om å gjennomføre
slike prosjekter alene, ivaretas. Dette vil også gi oss mulighet til å følge studentenes læringskurve i
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praksis enda tettere enn vi gjør i dag. Som et resultat av dette legger vi til obligatorisk arbeid som
vurderingsform i emnet.
Emnet vil fortsatt eksamineres med praktisk eksamen, men som et resultat av et felles samarbeid
med farmasiutdanningene ved UiT, UiB, OsloMet og UiO endres denne til en såkalt Objective
structured clinical exam, OSCE. Dette går ut på at studentene møter flere og varierte stasjoner á 10
minutter under eksamen der de testes både i kliniske ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og i
forhold til lovverk. Vi mener dette vil heve kvaliteten på vurderingen av studentene betraktelig. Med
OSCE vil alle studentene få samme oppgave, det vil være flere personer involvert i utarbeidelsen av
eksamensoppgavene og i vurderingen av studentene. Dette vil sikre en mer rettferdig vurdering. På
sikt er det et ønske at denne eksamen skal gjennomføres som en felles eksamen for flere
farmasiutdanninger (eventuelt felles nasjonal eksamen) (se vedlegg 6).
Som et ledd i endringer i læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformer endres også noen av
arbeids- og læringsformene i emnet. Vi vil legge til rette for at studentene får relevant trening i
settinger som ligner de man møter i OSCE, med mer trening på kommunikasjon med pasienter og
annet helsepersonell. Vi mener endringene vi gjør i dette emnet vil heve kvaliteten både på
praksisforberedende undervisning, praksisoppholdet og eksamen, og gjøre studentene bedre
forberedt til det som møter når de er ferdig utdannet.

Studiets innhold og sammenheng med overordnede læringsutbyttebeskrivelser
De overordnede læringsutbyttene for studiet er som i søknad 16 (Vedlegg 3a). For å synliggjøre
sammenhengen mellom læringsutbyttene på emnenivå og de overordnede læringsutbyttene, har vi
laget en ny tabell som viser hvilke emner som dekker de ulike læringsutbyttene på overordnet nivå
(tabell 5).
Studentene kan altså velge å ta enten FAR20X1 Bachelor eller FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis, eventuelt dra på utveksling for å ta andre emner i det 5. semesteret. For å
kunne øke den reelle graden av utveksling, trenger ikke studenten velge et emne med tilsvarende
læringsutbytter som noen av de to valgfrie emnene. Årsaken til dette er at vi dekker alle de
overordnede læringsutbyttene i studieprogrammet gjennom studiets øvrige emner (se tabell 5).
Bacheloroppgaven, som forbindes med et vitenskapelig, selvstendig arbeid, er altså valgfri. Det
samme gjelder emnet som tematisk overlapper med bacheloroppgaven, FAR20XX
Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis. Vi finner det derfor riktig å utdype hvordan vi
mener vi likevel sikrer at studentene oppnår de overordnede læringsutbyttene i studiet, inkludert
ivaretar NKRs krav om at studenten Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og
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prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer. I det videre beskriver vi hvordan studentene møter forsknings- og utviklingsarbeid i
studiets øvrige emner, altså med unntak av de to som ikke er obligatoriske. Det er spesielt tre
overordnede læringsutbytter i studieplanen som er direkte knyttet til dette med forskning og
prosjektarbeid:
1.

kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom

dokumenterte og udokumenterte påstander (generell kompetanse)
2.

kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen

yrkesutøvelse (ferdighet)
Studentene møter forsknings- og utviklingsarbeid innenfor farmasi i mange av studiets emner,
allerede fra første semester. Eksempelvis gjennomgås kravene for markedsføring av nye legemidler
og kliniske studier (blant annet randomiserte kontrollerte studier) i FAR1003 Samfunnsfarmasi. I
emnet FAR1005 Legemidler og folkehelse utgjør vitenskapsteori, epidemiologi og
farmakoepidemiologi over halvparten av innholdet i emnet. Studentene møter forskningsresultater i
mange av de mer avanserte emnene på 2. og 3. studieår, eksempelvis innenfor FAR2001 Farmakologi
1, FAR2003 Farmakologi 2, FAR2005 Farmakoterapi og FAR2006 Legemiddelteknologi. De blir også
introdusert for hvordan utvikling av nye legemidler og nye farmasøytiske tjenester stadig bringer
farmasien videre eksempelvis i FAR20X2 Farmasøytisk praksis. Studentene møter i noen grad
fagansattes forskning i undervisningen i form av eksempler og erfaringer fra forskning, eksempelvis i
FAR1007 Mikrobiologi og immunologi, FAR2003 Farmakologi 2, FAR2006 Legemiddelteknologi,
FAR20X1 Bachelor og FAR20XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis. Fagansattes
publikasjoner brukes også i et svært begrenset omfang som pensum i studiet.
Studentene introduseres for kritisk kildevurdering allerede fra første semester i FAR1003
Samfunnsfarmasi, og dette arbeidet videreføres i FAR1005 Legemidler og folkehelse, der studentene
leser og vurderer vitenskapelige artikler med epidemiologisk/farmakoepidemiologisk fokus.
Studentene må anvende forskningsresultater i prosjekter i eksempelvis FAR1005 Legemidler og
folkehelse, FAR1007 Mikrobiologi og immunologi og FAR2001 Farmakologi 1. I tillegg må studentene
bruke faglig kunnskap for å identifisere, klassifisere og løse opp i legemiddelrelaterte problemer
eksempelvis i FAR2003 Farmakologi II. I FAR2005 Farmakoterapi forventes det at studentene
kombinerer kunnskap fra mange ulike oppslagsverk, inkludert forskningsresultater, og bruker dette
som bakgrunn i arbeidet for å diskutere riktig legemiddelbruk med annet helsepersonell.
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Når det gjelder refleksjon over egen yrkesutøvelse møter studentene krav om dette for eksempel i
FAR1008 Legemiddelfremstilling, der de reflekterer omkring utførelse av praktisk og teoretisk arbeid i
laboratoriet og i FAR20X2 Farmasøytisk praksis, der de reflekterer over egen praksis i apotek.
Det tredje læringsutbyttet er:
3. kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt
alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
Studentene gjennomfører gruppevis prosjekter i eksempelvis emner som FAR1005 Legemidler og
folkehelse, FAR1007 Mikrobiologi og immunologi og FAR2001 Farmakologi 1. Prosjektene har ulikt
omfang, men strekker seg over flere uker, og det stilles spesifikke krav til både arbeidet som gjøres
(innhenting av data etc.) og innholdet i rapporter/presentasjoner. Muntlige presentasjoner av
resultater fra små og større prosjekter vektlegges allerede fra andre semester, og studentene vil
møte dette jevnlig igjennom studiet. I tillegg gjennomfører studentene et selvstendig, individuelt
prosjekt i forbindelse med sin praksis i apotek, i FAR20X2 Farmasøytisk praksis.
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Tabell 5: Oversikt over hvilke emner som er med å dekke de ulike overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for studiet. X betyr at det aktuelle emnet
bidrar til å dekke enten deler og/eller hele det overordnede læringsutbyttet. I de fleste tilfellene er det nødvendig med kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse fra flere emner for å oppnå de overordnede læringsutbyttene i sin helhet.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Farmasøytisk praksis

X

Legemiddelinformasjon og
evidensbasert praksis

X

Bacheloroppgave

X

Legemiddelteknologi

Farmakologi 2

X

Farmakoterapi

Legemiddelkjemi

X

Legemiddelanalyse

Farmakologi 1

X
X

X

Mikrobiologi og
immunologi

Organisk kjemi
X

Legemiddelfremstilling

X

Bioorganisk kje mi

X

Legemidler og
folkehelse

Samfunnsfarmasi

Generell kjemi
Kunnskap
Har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder
plantebaserte) fysikalske, kjemiske og farmakologiske egenskaper
Har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og
sykdomsutvikling
Har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale
legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og
biofarmasøytiske egenskaper
Har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i
forebygging og behandling av sykdom ut i fra et individ- og
samfunnsperspektiv
Har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester
Har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
Har kunnskap om basale matematiske, statistiske og
epidemiologiske metoder
Har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
Har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i
samfunnet
Har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende
innsamling av og krav til dokumentasjon
Ferdigheter
Kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere
og håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi
legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på
en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
Kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på
teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på
kritisk vurdering og logisk argumentasjon

Cellebiologi og fysiologi

Emner
Læringsutbytter overordnet nivå

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
Kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester og arbeide i tråd med
regler for produksjon og distribusjon
Kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
Kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske
retningslinjer
Kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og
gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre i
tråd med allment aksepterte faglige krav
Kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse
Generell kompetanse
Kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i
samfunnet
Kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for
brukere av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar
brukerens integritet og rettigheter
Kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og
brukere av farmasøytiske tjenester
Kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for
pasienten/kunden
Kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon
og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
Kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle
verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap
Har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
Har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det
multikulturelle samfunn

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Studietilbudets infrastruktur og hvordan dette er dimensjonert i forhold til antall studenter, er grundig beskrevet i søknad 16 (vedlegg).
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(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.
Det er redegjort for hvilke arbeids-, lærings- og vurderingsformer som brukes i studiet i den
overordnede delen av den nye studieplanen (Vedlegg 3a). Tabell 6 viser hvordan undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer henger sammen med læringsutbyttet for hvert enkelt emne. Tabellen
inneholder informasjon om alle studiets emner, selv om det kun gjøres endringer på tredje studieår.
Vi har valgt ikke å beskrive i detalj hvor mange arbeidskrav eller hvor mange timer obligatorisk
deltakelse vi har i de ulike emnene. Årsaken til dette er at studieplaner og emneplaner godkjennes
relativt lenge før emnene gjennomføres, og vi har ikke alltid erfaringene fra forrige gjennomføring
klare når vi godkjenner disse. Av hensyn til å kunne endre antall og omfang av eksempelvis
arbeidskrav og obligatorisk deltakelse på bakgrunn av siste gangs gjennomføring av emnene, ønsker
vi å ha en viss fleksibilitet i dette. Vi anser dette som nødvendig for å ivareta et kontinuerlig,
systematisk kvalitetsarbeid med bakgrunn i bl.a. studentenes evalueringer. Studentene vil få en
detaljert oversikt over antall og omfang av arbeidskrav og obligatorisk deltakelse ved oppstart av
emnet, og omfanget vil alltid ligge innenfor de anbefalte arbeidstidsrammene for hvert
emne/semester.
Det legges til rette for at studentene skal ta en aktiv rolle i læringsprosessen i alle studiets emner. Vi
tar i økende grad bruk student-aktive læringsformer til fordel for forelesninger der studentene er
passive tilhørere. Som faglærere er vi i økende grad veiledere og tilretteleggere for at studentene
skal lære, fremfor at vi er formidlere av fakta. Fordi emnene er ulike i både innhold og form, gjøres
dette på ulik måte i ulike emner. Eksempler på undervisningsformer som krever at studentene deltar
aktivt er laboratoriearbeid med tilhørende laboratorierapporter, praktiske øvelser/rollespill, skriftlige
innleveringer (gruppearbeid og individuelt), problembasert læring (PBL) i grupper med tilhørende
seminarer/muntlige presentasjoner, diskusjoner i plenum og grupper, medstudentrespons,
prosjektoppgaver, team-basert læring (TBL), bruk av omvendt klasserom, gjennomføring av
tester/multiple choice-oppgaver, kollokvier og seminarer med kritisk kildevurdering. I tillegg krever
praksisperioden at studentene aktivt tar ansvar for egen læring og byr på seg selv i møte med
praksisapotek, private og profesjonelle kunder i apoteket. Studentene blir bedt om å reflektere over
egne kunnskaper, ferdigheter og egen læring i sammenheng med både laboratoriearbeid,
prestasjoner og tilbakemeldinger på arbeidskrav og i refleksjonsnotater fra praksis. Studentene
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oppfordres også fortløpende til å gi tilbakemeldinger på undervisningen, og innspill fra studentene
brukes aktivt i evaluering og kvalitetsforbedring av emnene.
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Tabell 6: Sammenheng mellom undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer i de ulike emnene med begrunnelser for hvordan disse bidrar til å oppnå
læringsutbyttet. Merk: Det ligger en forventning om selvstudium i alle emner. Dette gjelder både å lese pensum, jobbe med oppgaver/øvinger alene og sammen
med andre, og å forberede seg til eksamen. Omfanget og typen selvstudium som er egnet i ulike emner vil variere fra emne til emne, og fra student til student.
Dette er derfor ikke utdypet nærmere i hvert enkelt emne i tabellen.

Emne (stp)

Læringsutbyttebeskrivelser

FAR1000
Generell
kjemi (10)

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper:












forklare atomets oppbygning med
elektronkonfigurasjon (orbitalteori)
og sammenhengen med
periodesystemets oppbygning
gjøre rede for intra- og
intermolekylære krefter og
sammenhengen mellom stoffers
oppbygning og fysikalsk-kjemiske
egenskaper
forklare ulike konsentrasjonsmål,
balansering av ligninger og
støkiometriske vurderinger
beskrive ulike reaksjonstyper
(redoksreaksjoner,
fellingsreaksjoner, syrebasereaksjoner og gassdannende
reaksjoner)
forklare kjemisk likevekt i
forbindelse med gasser, syre-basereaksjoner og løselighet, med stor
vekt på pH og surhetsvurderinger
forklare termodynamiske
prinsipper, og sammenhengen

Undervisnings- og læringsformer
Begrunnelse for relevans
 Forelesninger
 Kollokvier/øvinger
 Laboratorieøvelser

Vurderingsformer
Begrunnelse for relevans
 Obligatorisk deltakelse
 Arbeidskrav
 Eksamen: Individuell, skriftlig skoleeksamen

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd.

Obligatorisk deltakelse på laboratorieøvelser
bidrar til at studentene når læringsutbyttene
om å framvise grunnleggende
laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler
som gjelder i laboratoriet, og anvende tilegnede
kunnskaper til å gjøre egne vurderinger i forhold
til stoffers oppbygning og fysikalsk-kjemiske
egenskaper, kjemiske beregninger,
likevektsvurderinger og praktisk arbeid i
laboratoriet.

Kollokvier/øvinger brukes til å jobbe med
oppgaver/øvinger med og uten veiledning
av faglærer. Dette er viktig for eksempel
for å oppnå læringsutbyttene om å utføre
grunnleggende kjemiske beregninger og
gjøre egne vurderinger, da dette krever
trening og veiledning.
Laboratorieøvelsene er nødvendige for å
nå læringsutbyttet om å framvise
grunnleggende laboratorieteknikk og
etterleve sikkerhetsregler i laboratoriet. I
tillegg vil laboratorieøvelsene bidra til en
økt forståelse for de teoretiske
læringsutbyttene (kunnskap).

Arbeidskrav består av laboratorierapporter som
skrives for å oppnå læringsutbyttet om å
vurdere og rapportere resultater fra
laboratorieforsøk på standardisert form. I tillegg
inngår øvinger som skrives for å oppnå
læringsutbyttene beskrevet under kunnskap og
å anvende tilegnede kunnskaper til å utføre
grunnleggende kjemiske beregninger.
Skriftlig individuell skoleeksamen er en egnet
vurderingsform med tanke på at studentene har
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mellom termodynamikk,
elektrokjemi og kjemisk likevekt
forklare hovedprinsippene i
reaksjonskinetikk

levert skriftlige øvinger og laboratorierapporter
underveis i emnet. Det er også hensiktsmessig å
ha skriftlig eksamen for å kunne vise
eksempelvis kjemiske beregninger, som
vanskelig vil la seg forklare muntlig.

Ferdigheter:






anvende tilegnede kunnskaper til å
utføre grunnleggende kjemiske
beregninger
framvise grunnleggende
laboratorieteknikk og etterleve
sikkerhetsregler som gjelder i
laboratoriet
vurdere og rapportere resultater
fra laboratorieforsøk på
standardisert form

Generell kompetanse:


FAR1003
Samfunnsfar
masi (10)

anvende tilegnede kunnskaper til å
gjøre egne vurderinger i forhold til
stoffers oppbygning og fysikalskkjemiske egenskaper, kjemiske
beregninger, likevektsvurderinger
og praktisk arbeid i laboratoriet.

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper


gjøre rede for hvordan







Forelesninger
Individuelt arbeid
Gruppearbeid
Rollespill, praktiske øvelser
Case-basert undervisning





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Muntlig, individuell eksamen

Obligatorisk deltakelse brukes i sammenheng
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apotekvesenet i Norge fungerer i
dag og vise innsikt i
apoteklovgivningen, med særlig
vekt på etablering og drift av
apotek
kjenne til fordeler og ulemper ved
randomiserte, dobbelt-blindede
kontrollerte studier og ha
forståelse for hva placeboeffekt er
kjenne til relevant lovverk og
lovgrunnlaget som regulerer
utøvelse av tjenestene, med
spesielt fokus på klassifisering,
markedsføringstillatelse, klinisk
utprøving og salg av legemidler,
tradisjonelle plantebaserte
legemidler, naturmidler og
kosttilskudd
gjøre rede for kommunikasjon som
profesjonsutøver
vise innsikt i etiske teorier og
begreper som er sentrale for
helsefaglig praksis
kjenne til begrepet egenomsorg,
prinsipper for egenomsorg for
utvalgte reseptfrie legemidler samt
hvordan disse virker
vise innsikt i riktig legemiddelbruk,
etterlevelse og mulige årsaker til
feilbruk av legemidler
gjøre rede for helse- og
sykdomsforståelse, og kjenne til




Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Dette er spesielt viktig med
tanke på at pensum er tatt fra flere
lærebøker, i tillegg til vitenskapelige
artikler og lover/forskrifter m.m.

med et apotekbesøk i emnet. Studentene
besøker et apotek i én uke, og gjennom
observasjon/deltakelse i apoteket skal de svare
på oppgaver relatert til mange av
læringsutbyttene i emnet. Det vil ikke være
mulig å svare på oppgavene uten å være til
stede i et apotek. Obligatorisk deltakelse brukes
også i sammenheng med gjennomføring av
arbeidskrav som må være gjennomført for å få
karakter i emnet og annen utvalgt undervisning.

Studentene jobber både individuelt og i
grupper. Det er viktig å jobbe individuelt
for å lære å jobbe selvstendig, og
formulere seg skriftlig. Studentene skal
kunne beherske akademisk skriving med
korrekt bruk av kilder og referanseteknikk.
Øvelser på dette gjøres i form av skriftlige
innleveringer. I tillegg legges det i emnet
vekt på lære å formulere seg muntlig.
Dette har både sammenheng med
læringsutbyttet uttrykke seg klart og
tydelig skriftlig og muntlig overfor både
fagfolk og andre og med eksamensformen
(muntlig). Både skriftlig og muntlig
kommunikasjon er dessuten
grunnleggende ferdigheter som
studentene trenger resten av studietida.

Det gjennomføres arbeidskrav i emnet:
Skriftlige (gruppevise og individuelle)
arbeidskrav bidrar til å oppnå læringsutbyttet
om å beherske akademisk skriving med korrekt
bruk av kilder og referanseteknikk, i tillegg til at
de belyser flere av læringsutbyttene under
kunnskap. Muntlige/praktiske arbeidskrav
innebærer eksempelvis rollespill/praktiske
øvelser som bidrar til oppnåelse av
læringsutbytter som å gjøre rede for
kommunikasjon som profesjonsutøver og å vise
innsikt i etiske teorier og begreper som er
sentrale for helsefaglig praksis. De
muntlige/praktiske arbeidskravene bidrar
sammen med gruppearbeid til at studentene får
trening i å kommunisere muntlig, hvilket er
relevant for eksamen.

Gruppearbeid er ment å stimulere til
læring gjennom bl.a. diskusjoner, i tillegg til
at gruppearbeidet i første semester har et
psykososialt læringsaspekt og bidrar til å

Det gjennomføres muntlig, individuell
eksamen. Eksamensformen har sammenheng
med at flere av arbeidskravene i emnet
gjennomføres muntlig/praktisk. I tillegg er

Seminar
Skriftlige innleveringer
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ulike oppfatninger om legemidler
Ferdigheter






vise innsikt i og kunne reflektere
over farmasøytenes og apotekenes
rolle i helsevesenet, med spesielt
fokus på farmasøyten som
helsepersonell
uttrykke seg klart og tydelig
skriftlig og muntlig overfor både
fagfolk og andre
besvare, diskutere og reflektere
over samfunnsfarmasifaglige
problemstillinger med bakgrunn i
teoretisk kunnskap

Generell kompetanse








vise innsikt i bruk av enkle søk og
ulike søkemotorer for å komme
fram til vitenskapelige artikler og
andre relevante kilder, samt
vurdering av kildene
kjenne til organisering,
forvaltningsnivå og
beslutningsstrukturer i helse- og
sosialsektoren
kjenne til hvordan
legemiddeløkonomi og -politikk
påvirker prioriteringer i
helsevesenet
beherske akademisk skriving med

legge til rette for et sosialt læringsmiljø.
Rollespill og praktiske øvelser brukes i
sammenheng med å gjøre rede for
kommunikasjon som profesjonsutøver og å
vise innsikt i etiske teorier og begreper som
er sentrale for helsefaglig praksis. Øvelsene
krever bruk og forståelse av
kommunikasjonsteori og etisk teori.
Samtidig får studentene trening i å
formulere seg muntlig, og de får anledning
til å reflektere over farmasøytenes og
apotekenes rolle i helsevesenet, med
spesielt fokus på farmasøyten som
helsepersonell. Seminarer med muntlig
presentasjon av arbeidskrav bidrar til at
studentene kan uttrykke seg klart og
tydelig muntlig.

emnets faglige innhold av en slik art at muntlig
eksamen er relevant. Tema som profesjonell
kommunikasjon, etikk og refleksjon over egen
yrkesrolle samt apotekenes rolle i helsevesenet
er egnet å teste i muntlig eksamen.

Case-basert undervisning brukes i
sammenheng med flere av kunnskapslæringsutbyttene. Dette krever at
studentene både søker etter informasjon
(læringsutbytte: vise innsikt i bruk av enkle
søk og ulike søkemotorer for å komme
fram til vitenskapelige artikler og andre
relevante kilder, samt vurdering av
kildene), leser relevant litteratur og må
anvende informasjonen i de situasjonene
som er beskrevet. Dette gir god anledning
til å oppnå læringsutbytter beskrevet
under kunnskap og generell kompetanse.
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korrekt bruk av kilder og
referanseteknikk

FAR1004
Cellebiologi
og fysiologi

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:














kjenne til kroppens
makromolekyler
beskrive humane cellers
oppbygging og funksjon
gjøre rede for
transportmekanismer over
cellemembraner
beskrive cellers membranpotensial
og utvikling av aksjonspotensialer
gjøre rede for prinsipper i
nervestyrt og kjemisk
kommunikasjon mellom celler
beskrive hvordan celler utfører og
regulerer celledeling
beskrive hvordan celler er bundet
sammen og organisert i ulike
vevstyper
ha kunnskap om grunnleggende
genetiske og molekylærbiologiske
mekanismer
beskrive oppbygging og funksjon til
sentrale organer og
organsystemer, herunder
nervesystemet, det endokrine
system, fordøyelsessystemet,






Forelesninger
Nettleksjoner
Seminarer
Kollokviearbeid

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige
temaer som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom (i noen tilfeller teambasert læring), der studentene ser disse
filmene først, og deretter jobber med
oppgaver.




Obligatorisk deltakelse
Eksamen: Individuell, skriftlig
skoleeksamen, 5 timer

Obligatorisk deltakelse kreves i sammenheng
med seminar for å oppnå læringsutbyttet om å
formidle cellebiologiske og fysiologiske
problemstillinger skriftlig og muntlig. Det er
også obligatorisk å delta i teambasert læring.
Studenten kan ikke tilegne seg denne generelle
kompetansen på egen hånd.
Eksamen gjennomføres som individuell,
skriftlig skoleeksamen. Emnet har et faglig
innhold med mange detaljer som det er
hensiktsmessig å forklare skriftlig. I tillegg
jobber studentene med skriftlige
kollokvieoppgaver underveis i emnet. Eksamen
har relativt høy andel multiple-choice-oppgaver.
Studentene har jobbet med denne typen
oppgaver i kollokvieoppgavene.

Kollokvier brukes til å jobbe med
oppgaver/øvinger med og uten veiledning
av faglærer. Dette er viktig for eksempel
for å oppnå læringsutbyttet om å beskrive
regulering av sentrale fysiologiske
prosesser som opprettholder homeostase,
da dette krever trening og veiledning. I
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sirkulasjonssystemet, nyrer og
urinveier, bevegelsesapparatet og
respirasjonssystemet

tillegg får studentene trening på å formidle
cellebiologiske og fysiologiske
problemstillinger skriftlig og muntlig,
gjennom dialog med andre.

Ferdigheter


beskrive regulering av sentrale
fysiologiske prosesser som
opprettholder homeostase

Generell kompetanse


FAR1005
Legemidler og
folkehelse

formidle cellebiologiske og
fysiologiske problemstillinger
skriftlig og muntlig

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap








Seminar gjennomføres for å oppnå
læringsutbyttet om å formidle
cellebiologiske og fysiologiske
problemstillinger skriftlig og muntlig.
Studentene holder da en presentasjon for
de andre i klassen.

vise innsikt i grunnleggende
epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske begreper
gjøre rede for
folkehelseutfordringer nasjonalt og
globalt, og ulike faktorer og
samfunnsforhold som påvirker
folkehelsen, med spesiell vekt på
legemiddelbruk
beskrive utvalgte
legemiddelbrukergruppers
spesielle behov
beskrive basale, statistiske,









Forelesninger
Gruppearbeid og individuelt arbeid
Medstudentrespons
Muntlig presentasjon
Skriftlig innlevering
Prosjektarbeid
Litteraturseminar

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Dette gjelder spesielt tema
berørt i læringsutbyttene: vise innsikt i
grunnleggende epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske begreper, og
beskrive basale statistiske, epidemiologiske
og farmakoepidemiologiske metoder for å





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Skriftlig, individuell
skoleeksamen, 4 timer

Det er obligatorisk deltakelse i gruppearbeid,
litteraturseminar og ved gjennomføring av
arbeidskrav. Årsaken er at deltakelsen gir
ferdigheter og generell kompetanse studentene
ikke kan tilegne seg på egen hånd. For å oppnå
læringsutbyttet diskutere og presentere faglige
problemstillinger med og for medstudenter er
det nødvendig å delta aktivt i
gruppediskusjoner.
Det gjennomføres flere arbeidskrav i emnet
med varierte undervisningsformer.
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epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske metoder
for å vurdere effekter av
legemiddelbruk
Ferdigheter





beherske basale statistiske
metoder
beherske akademisk skriving med
korrekt kildebruk og
referanseteknikk
kritisk vurdere vitenskapelige
artikler basert på utvalgte
epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske
studiedesign

Generell kompetanse



ha kjennskap til vitenskapsteori og
forskningsmetode
diskutere og presentere faglige
problemstillinger med og for
medstudenter

vurdere effekter av legemiddelbruk.
Det gjennomføres gruppearbeid i
sammenheng med flere arbeidskrav i
emnet. Dette henger sammen med
læringsutbyttet diskutere faglige
problemstillinger med medstudenter. Dette
gjøres blant annet i form av et
prosjektarbeid som krever at studentene
får kjennskap til vitenskapsteori og
forskningsmetode. I tillegg bidrar
gruppearbeidet til en dypere forståelse av
læringsutbyttene under kunnskap. Det
gjøres individuelt skriftlig arbeid for å øve
på å beherske basale statistiske metoder.
Her brukes medstudentrespons som
metode for at studentene skal få øving i å
diskutere og presentere faglige
problemstillinger med og for medstudenter.
Muntlig presentasjon av prosjektarbeid
bidrar til å nå samme læringsutbytte.

Arbeidskravene skal sørge for at studentene
jobber med fagstoffet, da dette er et emne som
krever både repetisjon og modning. Studentene
leverer både individuelt og gruppevis skriftlig
arbeidskrav for å oppnå læringsutbyttet om å
bruke kilder og referanseteknikk i forhold til
akademisk skriving.
Eksamen gjennomføres som en skriftlig
individuell skoleeksamen. Skriftlig eksamen er
egnet for å teste kunnskaper innenfor statistikk,
som vanskelig lar seg forklare muntlig. I tillegg
leverer studentene flere skriftlige arbeidskrav
underveis i emnet, og får dermed trening i å
formulere seg skriftlig.

Litteraturseminar brukes for å kritisk
vurdere vitenskapelige artikler basert på
utvalgte epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske studiedesign, og å
diskutere faglige problemstillinger med
medstudenter. I seminarene leses,
vurderes og diskuteres vitenskapelige
artikler svært grundig, med fokus på å vise
innsikt i grunnleggende epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske begreper.
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FAR1006
Organisk
kjemi

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper:







gjøre rede for viktige funksjonelle
grupper i organisk kjemi generelt
og i farmasøytiske virkestoff
gjøre rede for sammenhengen
mellom struktur til organiske
molekyler og kjemisk reaktivitet
gjøre rede for isomeri og
stereokjemiske forhold
gjøre rede for sentrale
reaksjonstyper og
reaksjonsmekanismer i organisk
kjemi

Ferdigheter:






framvise grunnleggende
laboratorieteknikk og etterleve
sikkerhetsregler som gjelder i
laboratoriet
utføre kjemisk syntese av utvalgte
farmasøytiske virkestoff under
veiledning
identifisere utvalgte organiske
forbindelser ut fra deres NMRspektroskopiske data





Forelesninger
Øvinger
Laboratorieøvelser

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd.
Øvinger brukes til å jobbe med
oppgaver/øvinger med og uten veiledning
av faglærer. Dette er viktig for eksempel
for å oppnå læringsutbyttene beskrevet
under kunnskaper.
Laboratorieøvelsene er nødvendige for å
nå læringsutbyttet om å framvise
grunnleggende laboratorieteknikk og
etterleve sikkerhetsregler i laboratoriet,
utføre kjemisk syntese av utvalgte
farmasøytiske virkestoff under veiledning
og identifisere utvalgte organiske
forbindelser ut fra deres NMRspektroskopiske data, samt anvende
tilegnede kunnskaper til å gjøre egne
vurderinger om reaktivitet og
reaksjonstyper hos organiske molekyler, og
ha et reflektert forhold til praktisk arbeid i
laboratoriet.





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen, skriftlig individuell eksamen, 5
timer

Det gjennomføres laboratorieøvelser i emnet
som krever obligatorisk deltakelse.
Læringsutbyttene for emnet beskrevet under
ferdigheter og generell kompetanse, kan ikke
oppnås på egen hånd.
Det gjennomføres arbeidskrav i emnet. Dette
er laboratorieøvelser nødvendige for å oppnå
læringsutbytter beskrevet under ferdigheter og
generell kompetanse, og øvinger som bidrar til
at studentene får jobbet med læringsutbyttene
beskrevet under kunnskaper.
Skriftlig individuell skoleeksamen er en egnet
vurderingsform med tanke på at studentene har
levert skriftlige øvinger og laboratorierapporter
underveis i emnet. Det er også hensiktsmessig å
ha skriftlig eksamen for å beskrive eksempelvis
funksjonelle grupper, stereokjemi og
reaksjonsmekanismer som vanskelig vil la seg
forklare muntlig.

Generell kompetanse:


anvende tilegnede kunnskaper til å
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gjøre egne vurderinger om
reaktivitet og reaksjonstyper hos
organiske molekyler, og ha et
reflektert forhold til praktisk arbeid
i laboratoriet.

FAR1007
Mikrobiologi
og
immunologi

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:












beskrive struktur og egenskaper til
ulike hovedgrupper av medisinsk
viktige mikroorganismer
beskrive mikrobiologisk
klassifikasjon og navnsetting
ha kunnskap om virkning av
sentrale antimikrobielle legemidler
ha kunnskap om forebygging og
behandling av utvalgte infeksjoner
samt viktigheten av rasjonell bruk
og forskrivning av antimikrobielle
legemidler
forklare hvordan resistens mot
antimikrobielle legemidler
selekteres for, oppstår og spres
beskrive organisering og
hovedfunksjoner til det medfødte
og det ervervede immunsystemet
gjøre rede for hva som
kjennetegner og forårsaker
betennelse, samt celletyper og
signalmolekyler involvert i






Forelesninger
Nettleksjoner
Seminarer
Laboratoriearbeid

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige
tema som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, der studentene ser
disse filmene først, og deretter jobber med
oppgaver. Både forelesninger og
nettleksjoner bidrar til oppnåelse av
læringsutbytter beskrevet under
kunnskaper.
Seminar gjennomføres for å oppnå
læringsutbyttet å presentere og forklare





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Individuell skriftlig skoleeksamen,
5 timer

Obligatorisk deltakelse er nødvendig for
gjennomføring av laboratoriearbeidet og
gjennomføring av utvalgt undervisningsopplegg
Begrunnelsen er at deltakelsen gir ferdigheter
og generell kompetanse som ikke kan tilegnes
på egen hånd.
Arbeidskrav gjennomføres for å oppnå
læringsutbyttene under ferdigheter (praktisk
laboratoriekurs) og generell kompetanse
(skriftlige laboratorierapporter og muntlig
seminar).
Eksamen gjennomføres som individuell, skriftlig
skoleeksamen. Emnet har et faglig innhold med
mange detaljer som det er hensiktsmessig å
forklare skriftlig. Eksamensformen henger også
sammen med læringsutbyttet å presentere og
forklare mikrobiologiske problemstillinger både
muntlig og skriftlig.
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betennelsesreaksjoner
gjøre rede for MHC-molekylers
rolle under antigenpresentasjon
samt aktivering av lymfocytter
kjenne til utvalgte legemidler som
påvirker immunsystemet

Ferdigheter:



isolere, rendyrke, identifisere og
resistensbestemme bakterier
beherske grunnleggende metoder
innenfor aseptisk arbeidsteknikk

mikrobiologiske problemstillinger både
muntlig og skriftlig. Studentene jobber
med oppgaver og presenterer for de andre
i klassen.
Det inngår laboratoriearbeid i emnet.
Dette har sammenheng med
læringsutbyttene isolere, rendyrke,
identifisere og resistensbestemme
bakterier og beherske grunnleggende
metoder innenfor aseptisk arbeidsteknikk. I
tillegg bidrar laboratoriearbeidet til en
forståelse av flere av læringsutbyttene
beskrevet under kunnskap.

Generell kompetanse:


FAR2000
Bio-organisk
kjemi

presentere og
forklare mikrobiologiske
problemstillinger både muntlig og
skriftlig

Etter fullført emne kan studenten:




Forelesninger
Litteraturstudier og arbeid




Arbeidskrav
Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer

Kunnskap




ha oversikt over oppbygging,
egenskaper, struktur og aktivitet
hos biomolekylene karbohydrater,
lipider, proteiner og nukleinsyrer.
ha oversikt over oppbygging,
egenskaper og anvendelse av
utvalgte farmasøytisk relevante
naturstoffer.

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Emnet er et relativt teoretisk
emne uten praktisk laboratoriearbeid, og
forelesninger er vektlagt som
undervisningsform for å oppnå
læringsutbytter beskrevet under

Det gjennomføres arbeidskrav i emnet. Disse
skal bidra til å oppnå både teoretiske
læringsutbytter og læringsutbyttet beskrevet
under ferdigheter.
Skriftlig individuell skoleeksamen er en egnet
vurderingsform da dette emnet er et teoretisk
emne der det faglige innholdet enklest forklares
skriftlig – eksempelvis gjelder dette for å ha
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ha oversikt over og forstå basale
kjemiske egenskaper som er viktige
for legemidlers biologiske
egenskaper.
ha grundig forståelse for hvordan
kjemisk energi overføres til
biologiske prosesser.
ha kunnskap om enzymers
oppbygging, funksjon og kinetikk.

kunnskaper.
Kollokvier i form av oppgaveløsning
gjennomføres i emnet. Oppgavene bidrar
til at studentene får jobbet både med
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskap, og utføre enkle kinetiske
beregninger.

oversikt over oppbygging, egenskaper, struktur
og aktivitet hos biomolekylene karbohydrater,
lipider, proteiner og nukleinsyrer og å ha
kunnskap om enzymers oppbygging, funksjon
og kinetikk.

Ferdigheter


FAR1008
Legemiddelfr
emstilling

utføre enkle kinetiske beregninger.

Etter å ha fullført emnet kan studenten:




Kunnskap:









gjøre rede for de lover og
forskrifter som angår
apotekproduksjon av legemidler
gjengi viktige egenskaper ved et
utvalg legemiddel- og hjelpestoffer
som benyttes i apotekproduksjon,
samt merking og oppbevaring av
disse
gjøre rede for fremstillingsmetoder
for de vanligste
legemiddelformene som
produseres i apotek
identifisere preparasjonsformer og kunne diskutere betydningen
disse har for et preparat



Forelesninger
Litteraturstudier og arbeid med
teorioppgaver
Arbeidsseddelgjennomgang med
veiledning
Laboratorieøvelser

Forelesninger benyttes for introduksjon og
oversikt innenfor et tema eller
kunnskapsområde, for å reise
problemstillinger og for å forklare vanskelig
tilgjengelig stoff. Dette bidrar til å oppnå
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskaper.
Litteraturstudier og arbeid med
teorioppgaver innebærer at den enkelte
student fordyper seg i teori for å kunne
utøve forsvarlig praksis. Besvarelse av





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Skriftlig skoleeksamen, 5 timer

Det er nødvendig med obligatorisk deltakelse i
laboratoriekurset. Deltakelsen vil legge til rette
for at studenten oppnår læringsutbyttene
beskrevet under ferdigheter og generell
kompetanse, og studenten kan ikke tilegne seg
disse på egen hånd.
Det gjennomføres arbeidskrav i form av
laboratorierapporter i emnet.
Laboratorierapportene bidrar blant annet til at
studentene oppnår læringsutbyttene knyttet til
kildebruk og referanseteknikk ved akademisk
skriving og formidling av farmasøytisk fagstoff
på norsk, både skriftlig og muntlig, til
legemiddelbrukere, fagfeller og annet personell
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definere aktuelle
legemiddelformer og
hjelpepreparater
gjøre rede for krav, påbud og
anbefalinger for hjelpepreparater
og legemiddelformer som benyttes
ved fremstilling i apotek,
eksempelvis relatert til pH,
finhetsgrad, temperaturpåvirkning
med mere

Ferdighet:








benytte monografier og standard
operasjonsprosedyrer (SOP) ved
fremstilling og/ eller
omformulering av legemidler, og
følge gjeldende bestemmelser for
oppbevaring, krav /påbud og
anbefalinger
anvende kunnskap (teoretisk og
praktisk) til refleksjon over
ulike fremstillingsprosedyrer ved
legemiddelframstilling, og derav
være i stand til å foreta
konsekvensvurdering (fordeler
og ulemper) av ulike
produksjonsvalg
praktisere og vurdere eget bruk av
kontrollsystemene samt kravene til
produksjonshygiene, nøyaktighet
og orden ved produksjon
benytte regler og retningslinjer for

teoretiske spørsmål er derfor en viktig del
av arbeidskravene. Arbeidsformen bidrar til
å oppnå læringsutbytter beskrevet under
kunnskaper og ferdigheter, eksempelvis
anvendelse av monografier og standard
operasjonsprosedyrer (SOP) ved fremstilling
og/eller omformulering av legemidler, følge
gjeldende bestemmelser for oppbevaring,
krav/påbud og anbefalinger samt å benytte
relevant oppslagsverk og faglitteratur.
Veiledning skjer i form av felles
arbeidsseddelgjennomgang samt
tilbakemelding på arbeidskrav.
Lærere/veiledere gir støtte og oppfølging
av studentens læring og utvikling på
laboratoriet. Dette bidrar til oppnåelse av
læringsutbytter av både teoretisk
(kunnskaper) og praktisk (ferdigheter,
generell kompetanse) art.

i helse- og omsorgssektoren.
Det avvikles individuell skriftlig skoleeksamen i
emnet. Skriftlig skoleeksamen er egnet for å
teste om studentene har nådd læringsutbyttene
under kunnskaper, samt å anvende
erfaringsbasert kunnskap (teoretisk og praktisk)
til refleksjon over ulike fremstillingsprosedyrer
ved legemiddelframstilling.
Eksamensbesvarelsene skal kunne gjenspeile
studentenes evne til å foreta
konsekvensvurdering (fordeler og ulemper) av
ulike produksjonsvalg og å formidle
farmasøytisk fagstoff på norsk, både skriftlig og
muntlig, til legemiddelbrukere, fagfeller og
annet personell i helse- og omsorgssektoren.

Laboratorieøvelser vil synliggjøre de
teoretiske prinsipper som ligger til grunn
for valg av administrasjonsmåter og
produksjon av enkelte legemiddelformer.
Disse vil også bidra spesielt til oppnåelse av
læringsutbyttene beskrevet under
ferdigheter.

46

74/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) - 18/01814-12 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering - versjon 01.11.2018

etikettering og merking - samt
nomenklatur
Generell kompetanse:




FAR2001
Farmakologi 1

benytte relevant oppslagsverk og
faglitteratur
bruke kilder og referanseteknikk i
forhold til akademisk skriving
formidle farmasøytisk fagstoff på
norsk, både skriftlig og muntlig, til
legemiddelbrukere, fagfeller og
annet personell i helse- og
omsorgssektoren

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap








gjøre rede for sentrale
farmakodynamiske begreper som
blant annet ligand-substratbinding,
selektivitet, dose/respons kurve,
potens og toleranse
gjøre rede for sentrale
farmakokinetiske prinsipper ved
legemiddelbehandling absorpsjon,
distribusjon, metabolisme og
ekskresjon
beskrive sentrale faktorer som
forårsaker variabilitet innenfor
farmakokinetikk og dynamikk
beskrive kjemiske mediatorer








Forelesninger
Kollokvier
Nettleksjoner
Gruppearbeid/seminar
(problemorientert arbeid)
Muntlig
presentasjon/medstudentrespons
Skriftlig innlevering

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige





Arbeidskrav
Obligatorisk deltakelse
Eksamen: individuell skriftlig skoleeksamen,
3t

Det gjennomføres arbeidskrav i emnet.
Arbeidskravene bidrar til at studentene jobber
for å nå læringsutbyttene: identifisere
legemiddelrelaterte problemer på grunnlag av
farmakokinetiske og farmakodynamiske
opplysninger og vurdere hvordan individuell
variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger
og interaksjoner av legemiddelbehandling.
Dette er læringsutbytter som krever anvendelse
av relevant teori (kunnskaper). Det
gjennomføres dessuten en test i emnet med
fokus på multiple choice-oppgaver. Testen skal
bidra til at studentene når de teoretiske
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involvert i de vanligste fysiologiske
og patofysiologiske prosesser som
påvirkes av legemiddelbehandling
beskrive etiologi, patofysiologi og
symptomatologi for utvalgte
sykdommer
gjøre rede for prinsippene
vedrørende legemiddelterapi
relatert til utvalgte sykdommer
beskrive bruk av ikkemedikamentell behandling for
utvalgte sykdommer
forklare cellulære
virkningsmekanismer,
farmakologiske effekter,
sannsynlige bivirkninger og
interaksjoner av utvalgte
legemiddelgrupper
forklare hvordan ulike
legemiddelrelaterte problemer kan
oppstå i forbindelse med
legemiddelbruk
beskrive relevante klinisk kjemiske
analyser for utvalgte sykdommer
som gjennomgås i emnet

Ferdigheter




identifisere legemiddelrelaterte
problemer på grunnlag av
farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger
vurdere hvordan individuell

tema som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, altså at studentene
ser disse filmene først, og deretter jobber
med oppgaver. Forelesninger og
nettleksjoner bidrar til at studentene når
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskaper.
Kollokvier brukes til å jobbe med
oppgaver/øvinger med og uten veiledning
av faglærer. Dette er viktig for eksempel
for å oppnå læringsutbyttet om å utføre
grunnleggende farmakokinetiske
beregninger. Kollokviene er også nyttige
for å få trening på å formidle fagstoff i
dialog med medstudenter/lærer og å
utrykke seg skriftlig med tanke på skriftlig
eksamen.

læringsutbyttene for emnet og forberede
studentene på eksamen i emnet. Det
gjennomføres dessuten et prosjekt som skal
bidra til å oppnå læringsutbyttet planlegge og
gjennomføre et prosjekt.
Det er obligatorisk deltakelse på utvalgt
undervisningsopplegg. Dette arbeidet gir
grunnlag for læringsutbytter i ferdigheter og
generell kompetanse som ikke kan tilegnes på
egen hånd.
Det gjennomføres individuell skriftlig
skoleeksamen i emnet. Skriftlig skoleeksamen
er egnet for å kunne viser farmakokinetiske
beregninger og fordi emnet er relativt teoretisk
og det er mange detaljer som godt lar seg
forklare med tekst, evt. i kombinasjon med
figurer, og ved besvarelse av multiple choicespørsmål. Eksamen vil ha en relativt høy andel
multiple choice-spørsmål.

Gruppearbeid med etterfølgende seminar
tar utgangspunkt i problembasert læring.
Studentene jobber med kasus. Hensikten
er blant annet å oppøve ferdigheten å
identifisere legemiddelrelaterte problemer
på grunnlag av farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger og
vurdere hvordan individuell variasjon
påvirker effekt, dosering, bivirkninger og
interaksjoner av legemiddelbehandling. I
tillegg jobber studentene i da med
læringsutbyttene beskrevet under generell
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variasjon påvirker effekt, dosering,
bivirkninger og interaksjoner
av legemiddelbehandling
utføre
grunnleggende farmakokinetiske
beregninger

Generell kompetanse





FAR2002
Legemiddelkj
emi

arbeide både individuelt og i
gruppe med en problembasert
tilnærming til fagstoffet
planlegge og gjennomføre et
prosjekt
formidle fagstoff til medstudenter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap





gjøre rede for hvordan legemidler
påvirker ulike målstrukturer som
bl.a. reseptorer, enzymer,
ionekanaler og transportproteiner
gjøre rede for hvordan legemidler
metaboliseres
gjøre rede for legemidlers
struktur/aktivitetsforhold,
herunder hvilke strukturelle trekk
og funksjonelle grupper som har

kompetanse i emnet. Muntlig
presentasjon/medstudentrespons bidrar
til at studentene når læringsutbyttene
beskrevet under generell kompetanse.
Samtidig bidrar alle disse undervisnings- og
læringsformene til at studentene får jobbet
med mange av læringsutbyttene beskrevet
under kunnskaper.
Skriftlig innlevering er aktuelt som en
variasjon i undervisningsformer. I dette
emnet er det en skriftlig innlevering av et
prosjekt utført i gruppearbeid. Prosjektet
skal også legges fram muntlig i seminar til
medstudenter. Her får studentene trening i
å redegjøre for teori, og illustrere
teoretiske ferdigheter og opparbeidet
læringsutbytter beskrevet under
kunnskaper og generell kompetanse.
 Forelesninger
 Nettleksjoner
 Prosjektoppgave
 Seminarer
Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 t

Det er obligatorisk deltakelse i
prosjektoppgaven, der studentene jobber i
grupper. Deltakelsen gir en kompetanse som
ikke kan tilegnes på egen hånd, jmf.
Læringsutbyttet om å planlegge og
gjennomføre et på forhånd gitt prosjekt, og
formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig
på en god måte.
Det gjennomføres arbeidskrav i emnet som
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betydning for den biologiske
aktiviteten
gjøre rede for sentrale prosesser i
utvikling av legemidler
identifisere virkestoffenes
fysikalsk-kjemiske egenskaper ut
ifra deres struktur

Ferdigheter


anvende kjemiske prinsipper for
utvalgte virkestoffer, som har
betydning for deres virkning og
stabilitet

temaer som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, altså at studentene
ser disse filmene først, og deretter jobber
med oppgaver.
Det gjennomføres et prosjekt der
studentene jobber i grupper. Hensikten er
blant annet å oppnå læringsutbyttet å
planlegge og gjennomføre et på forhånd
gitt prosjekt, og formidle prosjektresultater
skriftlig og muntlig på en god måte, samt
jobbe med tema dekket av læringsutbytter
beskrevet under kunnskaper.

bidrar til å nå læringsutbytter under kunnskap
og under generell kompetanse.
Individuell skriftlig skoleeksamen er en egnet
vurderingsform i dette emnet. Emnet er
teoretisk relativt avansert og skriftlig eksamen
legger til rette for at studentene kan tegne og
forklare skriftlig. Det ligger også et stort skriftlig
arbeidskrav i emnet, som bidrar til at
studentene får trening i å uttrykke seg skriftlig.

Generell kompetanse


FAR2003
Farmakologi 2

planlegge og gjennomføre et på
forhånd gitt prosjekt, og formidle
prosjektresultater skriftlig og
muntlig på en god måte

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap




beskrive etiologi, patofysiologi og
symptomatologi for utvalgte
sykdommer
gjøre rede for prinsippene
vedrørende legemiddelterapi
relatert til utvalgte sykdommer

Seminarer er studentaktive læringsformer
der studentene gir muntlige
presentasjoner av på forhånd utdelte og på
egenhånd bearbeidete oppgaver planlegge
og gjennomføre et på forhånd gitt prosjekt,
og formidle prosjektresultater skriftlig og
muntlig på en god måte.
 Forelesninger
 Kollokvier
 Nettleksjoner
 Team-basert læring
 Gruppearbeid/seminar
(problemorientert arbeid)
 Muntlig
presentasjon/medstudentrespons i
tilknytning til gruppearbeid/seminar





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer

Det er obligatorisk å delta i arbeidet med
pasientkasus i emnet. Deltakelsen gir grunnlag
for læringsutbytter i ferdigheter og generell
kompetanse som ikke kan tilegnes på egen
hånd.
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beskrive bruk av ikkemedikamentell behandling for
utvalgte sykdommer
forklare cellulære
virkningsmekanismer,
farmakologiske effekter,
sannsynlige bivirkninger og
interaksjoner av utvalgte
legemiddelgrupper
forklare hvordan ulike
legemiddelrelaterte problemer kan
oppstå i forbindelse med
legemiddelbruk
beskrive relevante klinisk kjemiske
analyser for utvalgte sykdommer
som gjennomgås i emnet
gjør rede for veterinærmedisinsk
farmakologi for utvalgte dyr

Ferdigheter





identifisere legemiddelrelaterte
problemer
vurdere hvordan individuell
variasjon påvirker effekt, dosering,
bivirkninger og interaksjoner av
legemiddelbehandling
utføre farmakokinetiske
beregninger og relatere det til
legemiddelbehandling

Generell kompetanse



Skriftlig innlevering

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige
temaer som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, altså at studentene
ser disse filmene først, og deretter jobber
med oppgaver. I noen tilfeller gjøres dette
som team-basert læring. Forelesninger og
nettleksjoner bidrar til at studentene når
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskaper.

Det gjennomføres arbeidskrav i emnet.
Arbeidskravene legger til rette for at
studentene skal nå for eksempel
læringsutbyttene identifisere
legemiddelrelaterte problemer og vurdere
hvordan individuell variasjon påvirker effekt,
dosering, bivirkninger og interaksjoner av
legemiddelbehandling.
Emnet er et relativt avansert, teoretisk emne
med mange detaljer, derfor er skriftlig
skoleeksamen en egnet vurderingsform.
Skriftlig eksamen gir studentene mulighet til å
formulere seg svært detaljert, evt. ved bruk av
figurer som illustrasjon og viser
farmakokinetiske beregninger.

Kollokvier brukes til å jobbe med
oppgaver/øvinger med og uten veiledning
av faglærer. Dette er viktig for eksempel
for å oppnå læringsutbyttet om å utføre
grunnleggende farmakokinetiske
beregninger og relatere det til
legemiddelbehandling. Kollokviene er også
nyttige for å få trening på å formidle
fagstoff i dialog med medstudenter/lærer
og å utrykke seg skriftlig med tanke på
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FAR2004
Legemiddelan
alyse

arbeide både individuelt og i
gruppe med en problembasert
tilnærming til fagstoffet
formidle fagstoff til medstudenter

Etter å ha fullført emne kan studenten:

skriftlig eksamen.
Gruppearbeid med etterfølgende seminar
tar utgangspunkt i problembasert læring.
Studentene jobber med kasus. Hensikten
er blant annet å oppøve ferdigheten å
identifisere legemiddelrelaterte problemer
på grunnlag av farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger og
vurdere hvordan individuell variasjon
påvirker effekt, dosering, bivirkninger og
interaksjoner av legemiddelbehandling. I
tillegg jobber studentene i da med
læringsutbyttene beskrevet under generell
kompetanse i emnet. Muntlig
presentasjon/medstudentrespons bidrar
til at studentene når læringsutbyttene
beskrevet under generell kompetanse.
Samtidig bidrar alle disse undervisnings- og
læringsformene til at studentene får jobbet
med mange av læringsutbyttene beskrevet
under kunnskaper.
Skriftlig innlevering kan bli aktuelt som en
variasjon i undervisningsformer. Ved
skriftlig innlevering av gruppearbeid får
studentene trening i å redegjøre for teori,
og illustrere teoretiske ferdigheter.
 Forelesninger
 Laboratoriekurs

Kunnskap


ha grundig kunnskap om sentrale

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Skriftlig, individuell eksamen, 5
timer
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analysemetoder for kjemisk
kvalitetssikring av farmasøytiske
råvarer.
ha grunnleggende oversikt over
utvalgte nasjonale og
internasjonale regelverk relevante
for farmasøytiske råvarer.

Ferdigheter


det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Emnet er et relativt avansert
teoretisk emne, og forelesninger er
vektlagt som undervisningsform for å
oppnå læringsutbytter beskrevet under
kunnskaper.
Laboratoriekurset skal bidra til at
studentene når læringsutbyttene beskrevet
under ferdigheter og generell kompetanse.

kunne utføre kjemisk
kvalitetskontroll av farmasøytiske
råvarer.



FAR2005
Farmakoterap
i

Kunne kvalitetssikre analyser og
utføre nøyaktige og presise
kjemiske analyser av farmasøytiske
råvarer.
Kunne anvende utvalgte kjemiske
analysemetoder.

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap


kjenne til hva klinisk farmasi er og
hvilke hovedoppgaver en klinisk
farmasøyt har, herunder
legemiddelsamstemming,
legemiddelgjennomgang og

Det gjennomføres arbeidskrav i emnet. Dette er
laboratorierapporter som bidrar til å nå
læringsutbyttene beskrevet under kunnskaper –
og sette disse i sammenheng med praktisk
arbeid på laboratoriet.
Det gjennomføres skriftlig individuell eksamen
i emnet. Dette er en egnet vurderingsform fordi
emnet er teoretisk relativt avansert og skriftlig
eksamen legger til rette for at studentene kan
tegne og forklare skriftlig, det som ellers er
vanskelig å uttrykke eksempelvis muntlig.

Generell kompetanse


Det er obligatorisk å delta på laboratoriekurset i
emnet. Dette er nødvendig for å oppnå
læringsutbyttene beskrevet under ferdigheter
og generell kompetanse.






Forelesninger
Nettleksjoner
Gruppearbeid/seminar med
farmakologiske kasus
(problemorientert arbeid)
Muntlig
presentasjon/medstudentrespons

Forelesninger brukes til å belyse og





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Eksamen: Individuell muntlig eksamen

Det er obligatorisk deltakelse i utvalgt
undervisningsopplegg. Begrunnelsen for
obligatorisk deltakelse er at studentene ikke
kan tilegne seg læringsutbyttene, spesielt de
som er beskrevet under generell kompetanse,
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legemiddelsamtale
ha kunnskap om profesjonell
kommunikasjon i tverrfaglige team
forklare hvorfor man bruker klinisk
kjemiske analyser og hvordan
resultatene som fremkommer
anvendes i praksis
ha inngående kunnskap om terapi
for utvalgte sykdommer

Ferdighet






anvende relevante nettressurser,
litteratur og andre verktøy som er
tilgjengelig i arbeidet som klinisk
farmasøyt inkludert sentrale
kliniske retningslinjer for utvalgte
sykdommer
identifisere, prioritere og løse opp i
legemiddelrelaterte problemer på
individnivå på grunnlag av
farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger
vurdere valg av farmakologisk
behandling hos utvalgte
pasientgrupper

systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige
temaer som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, altså at studentene
ser disse filmene først, og deretter jobber
med kasus. Forelesninger og nettleksjoner
bidrar til at studentene når
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskaper.
Gruppearbeid med etterfølgende seminar
tar utgangspunkt i problembasert læring.
Studentene jobber med kasus. Hensikten
er å oppnå læringsutbytter beskrevet
under både kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse i emnet. Muntlig
presentasjon/medstudentrespons bidrar
til at studentene når læringsutbyttene
beskrevet under generell kompetanse.

uten å jobbe sammen med andre.
Det gjennomføres arbeidskrav i emnet.
Arbeidskravene skal bidra til at blant annet
læringsutbyttene beskrevet under ferdigheter
og generell kompetanse nås.
Individuell muntlig eksamen er en egnet
vurderingsform i dette emnet. Studentene vil
få mye trening i å diskutere og legge frem
fagstoff for andre i emnet. Muntlig eksamen er
egnet for å måle oppnåelse av læringsutbytter
som være i stand til å prioritere
legemiddelrelaterte problemer og ta disse opp i
tverrfaglig team, formidle fagstoff til
medstudenter, tverrprofesjonelle
samarbeidspartnere og legemiddelbrukere og
bidra i faglige diskusjoner knyttet til
legemiddelrelaterte problemstillinger på
individnivå.

Generell kompetanse




arbeide både individuelt og i
gruppe med en problembasert
tilnærming til fagstoffet
formidle fagstoff til medstudenter,
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FAR2006
Legemiddelte
knologi

tverrprofesjonelle
samarbeidspartnere og
legemiddelbrukere
bidra i faglige diskusjoner knyttet
til legemiddelrelaterte
problemstillinger på individnivå

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap












gjøre rede for prosesser
i produksjon/framstilling av
relevante legemiddelformer
gjøre rede for betydning av
farmasøytisk-tekniske prosedyrer i
produksjon av legemidler
gjøre rede for oppbygging og
funksjon av
kroppens absorpsjonssteder for
legemidler
gjøre rede for sterile legemidler,
deres produksjon, kvalitetstester
og steriliseringsmåter
forklare legemidlers fysikalske og
kjemiske egenskaper med hensyn
til deres betydning for
biotilgjengelighet
identifisere hjelpestoffenes
funksjoner i farmasøytiske
preparater






Forelesninger
Nettleksjoner
Seminar
Laboratoriearbeid

Forelesninger brukes til å belyse og
systematisere deler av pensum, spesielt
det som anses vanskelig å tilegne seg på
egen hånd. Nettleksjoner er forelesninger
som er forhåndsinnspilt på video.
Studentene kan se disse om og om igjen.
Nettleksjoner brukes for mindre tema som
ikke berøres i forelesninger, og i noen
tilfeller for å beskrive spesielt vanskelige
temaer som studentene kan ha behov for å
få forklart flere ganger. I tillegg brukes
nettleksjoner for tilrettelegging av
omvendt klasserom, altså at studentene
ser disse filmene først, og deretter jobber
med oppgaver. Forelesninger og
nettleksjoner bidrar til at studentene når
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskaper.
Seminarer er studentaktive læringsformer





Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer

Det gjennomføres obligatorisk deltakelse i
forbindelse med laboratoriekurs i
legemiddelteknologi og sterile legemidler.
Deltakelsen gir ferdigheter og generell
kompetanse som ikke kan tilegnes på egen
hånd.
Det gjennomføres arbeidskrav i form av
laboratorierapporter og andre oppgaver. Disse
bidrar til at studentene når læringsutbyttet
presentere og formidle observasjoner fra
praktiske øvelser, og forklare observasjonene
ved hjelp av relevant teori.
Det gjennomføres skriftlig individuell eksamen
i emnet. Dette er en egnet vurderingsform fordi
emnet er teoretisk relativt avansert og skriftlig
eksamen legger til rette for at studentene kan
tegne, beregne og forklare skriftlig, det som
ellers er vanskelig å uttrykke eksempelvis
muntlig.
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Ferdigheter




beherske grunnleggende
ferdigheter innen aseptisk
arbeidsteknikk og
steriliseringsprosedyrer
diskutere formuleringsprinsipper
for preparater basert på
informasjon fra Felleskatalogen og
eventuelt andre farmasøytiske
oppslagsverk

Generell kompetanse


FAR20XX
Legemiddelinf
ormasjon og
kunnskapsbas
ert praksis

presentere og formidle
observasjoner fra praktiske
øvelser, og forklare
observasjonene ved hjelp av
relevant teori

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap






Definere og forklare basisen for
kunnskapsbasert praksis samt
kjenne til begrensninger ved dette
Beskrive potensielle barrierer for å
implementere kunnskapsbasert
praksis i apotek, primær- og
spesialisthelsetjeneste
Beskrive styrker og svakheter i

der studentene gir muntlige
presentasjoner av på forhånd utdelte og på
egenhånd bearbeidete oppgaver. Disse
bidrar til at studentene når
læringsutbyttene beskrevet under
kunnskap, i tillegg til at de kan formidle
prosjektresultater muntlig på en god måte
(beskrevet under generell kompetanse).
Laboratoriearbeid bidrar til at studenten
oppnår læringsutbytter som beherske
grunnleggende ferdigheter innen aseptisk
arbeidsteknikk og steriliseringsprosedyrer
og presentere og formidle observasjoner
fra praktiske øvelser, og forklare
observasjonene ved hjelp av relevant teori.
I tillegg skal laboratoriearbeidet bidra til en
forståelse av andre læringsutbytter
beskrevet eksempelvis under kunnskaper.







Forelesninger
Oppgaveløsing
Praktiske øvelser (individuelt og i
gruppe) med og uten veiledning
Litteraturseminar
Muntlig og skriftlig presentasjon

Forelesninger brukes til å introdusere,
belyse og systematisere deler av pensum,
spesielt det som anses vanskelig å tilegne
seg på egen hånd. Dette bidrar til å oppnå
læringsutbyttene beskrevet under






Obligatorisk deltakelse
Arbeidskrav
Obligatorisk arbeid
Vurderingsform: Individuell muntlig og
skriftlig presentasjon

Det gjennomføres obligatorisk deltakelse i
forbindelse med gjennomføring av utvalgt
undervisningsopplegg, eksempelvis praktiske
øvelser, litteraturseminar og muntlig og skriftlig
presentasjon. Deltakelsen gir ferdigheter og
generell kompetanse som ikke kan tilegnes på
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forskningsdesign relevant for
farmasøytisk praksis
Beskrive hensikten med og de
vanligste designene i
legemiddeløkonomiske studier

Ferdighet












Formulere relevante
legemiddelrelaterte kliniske
spørsmål ved bruk av PICO
Søke i passende informasjonskilder
og databaser for å finne relevant
legemiddelinformasjon
Kritisk vurdere
legemiddelinformasjon i ulike
presentasjonsformer, inkludert
vitenskapelige artikler
Ta kunnskapsbaserte beslutninger
og gi tilpassede konkrete råd i
spesifikke legemiddelrelaterte
spørsmål
Tolke og forstå basale statistiske,
epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske metoder
for å utføre kritisk kildevurdering
Vise innsikt i vitenskapelig tenkning
og forskningsetikk

Generell kompetanse


Skriftlig og muntlig presentere et
avgrenset legemiddelrelatert tema,

kunnskaper.
Oppgaveløsing og praktiske øvelser brukes
for at studentene skal oppnå
læringsutbyttene beskrevet under
ferdigheter og generell kompetanse. For
eksempel trengs det praktisk øvelse i å
formulere kliniske spørsmål ved bruk av
PICO og for å gjøre relevante kildesøk.
Litteraturseminar brukes for å oppnå
læringsutbytter som kritisk vurdere
legemiddelinformasjon i ulike
presentasjonsformer, inkludert
vitenskapelige artikler og tolke og forstå
basale statistiske, epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske metoder for å
utføre kritisk kildevurdering. Det vil
vektlegges noe individuelt arbeid,
hovedsakelig som forberedelser til
diskusjoner i gruppe. Lærere/veiledere gir
støtte og oppfølging av studentens læring
og utvikling. Dette bidrar til oppnåelse av
læringsutbytter av både teoretisk
(kunnskaper) og praktisk (ferdigheter,
generell kompetanse) art.
Studentene vil få anledning til å presentere
resultater fra oppgaveløsing for hverandre
– både muntlig og skriftlig. Dette vil bidra
til å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene
under generell kompetanse. Dette vil også
forberede dem på eksamen, som foregår
som en presentasjon.

egen hånd. Eksempelvis vil obligatorisk
deltakelse i litteraturseminar bidra til at
studentene oppnår læringsutbyttet å diskutere
innhold, nytte og konsekvenser av
vitenskapelige artikler.
Det gjennomføres arbeidskrav i form av
litteraturseminar, oppgaveløsing og praktiske
øvelser. Dette vil bidra til at studentene oppnår
læringsutbyttene under ferdigheter og generell
kompetanse.
Det gjennomføres et større selvstendig
obligatorisk arbeid i emnet. Dette skal spesielt
bidra til at studentene når læringsutbyttet
skriftlig og muntlig presentere et avgrenset
legemiddelrelatert tema, i samsvar med
retningslinjer og med korrekt bruk av
referanser, samtidig som mange av de andre
læringsutbyttene berøres. Tema som berøres i
det obligatoriske arbeidet danner grunnlaget
for posteren og den muntlige presentasjonen
studenten skal holde ved eksamen. Det gis
tilbakemelding på det obligatoriske arbeidet slik
at studenten kan ta med seg dette i sitt arbeid
med presentasjonen.
Eksamen gjennomføres om en individuell
presentasjon (muntlig og skriftlig) i emnet.
Rent konkret organiseres dette som en
konferanse, der studentene presenterer en
poster fra et tema de har fordypet seg i. Dette
er en egnet vurderingsform fordi studentene vil
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FAR20X1
Bachelor

i samsvar med retningslinjer og
med korrekt bruk av referanser
Gi kunnskapsbasert
legemiddelinformasjon, veiledning
og råd muntlig og skriftlig til
helsepersonell og brukere av
helsetjenesten, og tilpasse
mengden og kompleksiteten av
informasjonen til mottakeren
Diskutere innhold, nytte og
konsekvenser av vitenskapelige
artikler
Reflektere over viktigheten av
kunnskapsbasert praksis for å
utøve farmasøytisk omsorg, ivareta
pasientsikkerhet og sikre riktig
legemiddelbruk

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:




ha kjennskap til vitenskapsteori og
forskningsmetode
vise forståelse for ulike
forskningsmetoder
gjøre rede for forskningsetiske
hensyn

ha et godt faglig grunnlag for å presentere
vitenskapelig dokumentasjon omkring et
konkret tema/problemstilling. De vil ha jobbet
med temaet over tid, og har dermed hatt
mulighet til å kritisk vurdere litteraturen på det
aktuelle feltet. De vil også ha hatt anledning til å
diskutere dette med veileder. Dette vil gi et
godt grunnlag for å oppnå læringsutbytter
beskrevet under både ferdigheter og generell
kompetanse. Denne eksamensformen vil
dessuten gi et innblikk i hvordan vitenskapelige
studier presenteres på forskningskonferanser.





Forelesninger
Gruppearbeid og veiledning
Selvstendig arbeid

Forelesninger brukes til å gjennomgå
grunnleggende prinsipper for bl.a.
vitenskapsteori og forskningsmetode,
forskningsetikk, statistikk og
farmakoepidemiologi, og er dermed med
på å danne det teoretiske grunnlaget for
bacheloroppgaven,

Ferdigheter:


benytte ulike søkemotorer og

Bacheloroppgaven leveres gruppevis,
derfor er gruppearbeid en relevant





Obligatorisk arbeid
Obligatorisk deltakelse
Eksamen: Gruppe, justerende individuell
muntlig høring

Det gjennomføres et obligatorisk arbeid i
emnet. Dette innebærer at studentene skriver
en plan for arbeidet med oppgaven.
Arbeidsplanen er nødvendig for å sikre at
studentene kommer i gang med oppgaven og at
problemstillingen er realistisk ut i fra faglig nivå
og tid til disposisjon. Dette er et bidrag til at
studentene i arbeidet med oppgaven oppnår
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databaser for å finne fram
vitenskapelige og andre relevante
kilder
vise saklig kildekritikk
bruker kilder og referanseteknikk i
forhold til akademisk skriving
vise evne til å fordype seg i et
farmasifaglig relevant tema
tolke og forstå basale statistiske,
epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske metoder
for å foreta kritisk kildevurdering

Generell kompetanse:











diskutere problemstillinger i
forhold til farmasifaglig praksis
planlegge og gjennomføre et større
teoretisk skriftlig arbeid
vise evne til kritisk vurdering av
innsamlede data
vise evne til selvstendig tenkning
og problemløsning på et
vitenskapelig grunnlag
vise innsikt i grunnleggende
vitenskapsteori, forskningsetikk,
vitenskapelig metode og
akademisk skriving
behandle fagstoff på en saklig,
kritisk og analytisk måte med
drøfting av standpunkter og
påstander, både skriftlig og muntlig
formidle fagkunnskap skriftlig- og

læringsform. Tanken er at studentene i
gruppe får et bedre utbytte av å diskutere
problemstillinger i forhold til farmasifaglig
praksis og formidle fagkunnskap skriftligog muntlig til samhandlingspartnere som
pasienter/ brukere, kollegaer og andre
yrkesgrupper, enn ved individuell
tilnærming til læringsutbyttene. Gruppene
tildeles veileder som veileder på
eksempelvis problemstilling, teori, metode
og drøftingsdel, og sørger for at
forskningsetiske forhold er i orden.

læringsutbyttene for emnet.

Selvstendig arbeid og veiledning er trukket
frem her. Oppgaven leveres gruppevis,
men studentene gjennomfører individuell
muntlig høring der studentene må opptre
selvstendig. Det er derfor viktig at den
enkelte legger ned et betydelig selvstendig
arbeid.

Gruppeinnlevering av bacheloroppgaven synes
mer egnet enn individuell innlevering ved at
studentene som gruppe har et felles mål, de
utnytter hverandres styrker, lærer av hverandre
og diskuterer med hverandre. Dette er viktig for
å oppnå læringsutbytter beskrevet under både
kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse i emnet. For å oppnå
læringsutbytter som å vise evne til selvstendig
tenkning og problemløsning på et vitenskapelig
grunnlag, er det likevel egnet med individuell
muntlig høring.

Det er obligatorisk deltakelse i veiledning
(minimum tre veiledninger) for å levere
bacheloroppgaven. Veileders oppgave er å gi
veiledning på bl.a. problemstillingen, litteratur,
metode og instrument for innsamling av data.
Studenten skal søke veileders råd om
framgangsmåter for innhenting av data.
Veileder må godkjenne metoder for innhenting
av empiriske data før disse anvendes. Hensikten
er å hindre injurierende eller uetiske forhold.
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muntlig til samhandlingspartnere
som pasienter/ brukere, kollegaer
og andre yrkesgrupper

FAR20X2
Farmasøytisk
praksis

Etter å ha fullført emnet kan studenten




Kunnskap:







gjøre rede for forholdet mellom
etikk og moral, samt drøfte etiske
problemstillinger fra farmasøytisk
praksis
ha kunnskap om kommunikasjon
som profesjonsutøver og vite
hvorfor det er viktig
kjenne til relevante farmasøytiske
tjenester som utøves i apotek
ha kunnskap om dagsaktuelle
farmasirelevante politiske
styringssignaler og
rammebetingelser for apotekdrift

Ferdigheter:




arbeide selvstendig som farmasøyt
i et norsk apotek, foreta
selvstendige vurderinger og
ekspedere legemidler etter resept
og rekvisisjon
anvende kunnskap tilegnet
gjennom ulike emner i studiet, i
møte med vanlige farmasifaglige







Forelesninger
Individuelt arbeid (inkl. et større
skriftlig arbeid)
Gruppearbeid
Oppgaveløsing
Rollespill og praktiske øvelser
Problembasert læring
Praksis







Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk arbeid
Arbeidskrav
Praksis
Vurderingsform: Individuell, muntlig
eksamen (OSCE)

Det er obligatorisk deltakelse i deler av
undervisningen. Dette gjelder spesielt
gjennomføring av praksisforberedende
Forelesninger brukes til å belyse og
undervisning som blant annet har fokus på
systematisere deler av pensum, spesielt
skikkethetsvurdering og forventningsavklaring
det som anses vanskelig å tilegne seg på
før praksis. Det gjelder også selve
egen hånd. Dette er spesielt viktig med
praksisperioden. I tillegg er det obligatorisk
tanke på at pensum er tatt fra flere
deltakelse når studentene skal jobbe med å
lærebøker, i tillegg til vitenskapelige
oppnå læringsutbytter der ferdighetstrening og
artikler og lover/forskrifter m.m.
kommunikasjonstrening er relevant (som ved
rollespill og praktiske øvelser), eksempelvis:
Studentene er i praksis på hvert sitt
kommunisere profesjonelt med
apotek, og dette innebærer mye
samhandlingspartnere som pasienter/brukere,
individuelt arbeid. Dette er nødvendig
blant annet for å oppnå læringsutbyttet om pårørende, kollegaer og annet helsepersonell.
å arbeide selvstendig som farmasøyt i et
Det gjennomføres arbeidskrav i emnet. Disse er
norsk apotek, foreta selvstendige
knyttet til oppnåelse av
vurderinger og ekspedere legemidler etter
kunnskapslæringsutbytter, men gjennom
resept og rekvisisjon. I tillegg brukes
problembasert læring vil de også bidra til å nå
individuelt arbeid i forbindelse med et
læringsutbytter som å samarbeide med og
større skriftlig arbeid for å oppnå
formidle fagstoff til medstudenter i forbindelse
læringsutbyttet selvstendig planlegge og
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arbeidsoppgaver
gjennomføre veiledning og faglig
rådgivning om helserelaterte
livsstilsfaktorer, egenomsorg og
bruk av reseptpliktige legemidler
for å ivareta pasientsikkerhet og
sikre riktig legemiddelbruk
kommunisere profesjonelt med
samhandlingspartnere som
pasienter/brukere, pårørende,
kollegaer og annet helsepersonell
vise innsikt i hvilke behov ulike
legemiddelbrukere kan ha,
hvordan deres selvstendighet og
integritet kan ivaretas og veilede
på en måte som ivaretar dette
anvende aktuelle lover og
forskrifter i yrkesutøvelsen
bruke internkontrollsystemer,
inkludert kvalitetssystemer og
systemer for avvikshåndtering
relevant for yrkesutøvelsen

Generell kompetanse:





reflektere over, og være kritisk til
eget arbeid, egen profesjon og
farmasøytens rolle i apoteket og
samfunnet
reflektere over aktuelle etiske
problemstillinger
identifisere, drøfte og håndtere
dagsaktuelle tema og

gjennomføre et prosjekt i tråd med
relevante retningslinjer. Studentene vil
også jobbe individuelt med mange av de
praktiske arbeidsoppgavene på apoteket,
samt oppgaveløsing, for å nå
læringsutbytter beskrevet under både
kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.
Gruppearbeid er ment å stimulere til
læring gjennom bl.a. diskusjoner, i tillegg til
at gruppearbeidet bidrar til å legge til rette
for et sosialt læringsmiljø der man kan lære
av hverandre. Rollespill og praktiske
øvelser gjennomføres også sammen med
andre. Dette vil bidra til at studentene
oppnår læringsutbytter som å gjennomføre
veiledning og faglig rådgivning om
helserelaterte livsstilsfaktorer, egenomsorg
og bruk av reseptpliktige legemidler for å
ivareta pasientsikkerhet og sikre riktig
legemiddelbruk, kommunisere profesjonelt
med samhandlingspartnere som
pasienter/brukere, pårørende, kollegaer og
annet helsepersonell og samarbeide med
og formidle fagstoff til medstudenter i
forbindelse med problembasert læring.
Problembasert undervisning brukes i
sammenheng med flere av kunnskapslæringsutbyttene. Dette vil også bidra til å
oppnå læringsutbytter som anvende
kunnskap tilegnet gjennom ulike emner i

med problembasert læring. Gjennom
arbeidskrav knyttet til oppgaveløsing og
refleksjon over eget arbeid vil de bidra til å
oppnå læringsutbytter som å reflektere over, og
være kritisk til eget arbeid, egen profesjon og
farmasøytens rolle i apoteket og samfunnet og
reflektere over aktuelle etiske problemstillinger.
Praksis er nødvendig for yrkesutøvelsen. I
praksis knyttes teori og praktisk arbeid
sammen, og studentene vil oppnå
læringsutbytter som å arbeide selvstendig som
farmasøyt i et norsk apotek, foreta selvstendige
vurderinger og ekspedere legemidler etter
resept og rekvisisjon, anvende aktuelle lover og
forskrifter i yrkesutøvelsen, bruke
internkontrollsystemer, inkludert
kvalitetssystemer og systemer for
avvikshåndtering relevant for yrkesutøvelsen og
identifisere, kvalitetssikre og sette sammen
informasjon ved å benytte aktuelle
oppslagsverk, kollegaer, annet helsepersonell,
andre samarbeidspartnere, samt andre kilder.
Det gjennomføres et større obligatorisk,
individuelt arbeid i emnet. Dette arbeidet skal
bidra til å nå læringsutbyttet selvstendig
planlegge og gjennomføre et prosjekt i tråd med
relevante retningslinjer. Det vil også ha fokus på
refleksjon over egen yrkesutøvelse og
progresjon i praksis. Det obligatoriske arbeidet
må være bestått for å få bestått praksis. Dette
gir utdanningen god innsikt i studentenes
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problemstillinger relevant for
farmasøyter
samarbeide med og formidle
fagstoff til medstudenter i
forbindelse med problembasert
læring
selvstendig planlegge og
gjennomføre et prosjekt i tråd med
relevante retningslinjer
identifisere, kvalitetssikre og sette
sammen informasjon ved å benytte
aktuelle oppslagsverk, kollegaer,
annet helsepersonell, andre
samarbeidspartnere, samt andre
kilder
kjenne til relevant
velferdsteknologi

studiet, i møte med vanlige farmasifaglige
arbeidsoppgaver, vise innsikt i hvilke behov
ulike legemiddelbrukere kan ha, hvordan
deres selvstendighet og integritet kan
ivaretas og veilede på en måte som
ivaretar dette og samarbeide med og
formidle fagstoff til medstudenter i
forbindelse med problembasert læring.

kunnskapsnivå før praksis godkjennes, og er
særdeles viktig for å være sikre på at
studentene er modne for å gå ut i yrkeslivet.
Det gjennomføres en praktisk eksamen i
emnet. Dette er en egnet vurderingsform i
emnet, i og med det i stor grad handler om
praksis. Eksamen gjennomføres som en
stasjonseksamen med flere poster. Oppgavene
vil typisk handle om reseptvurdering,
kommunikasjonsferdigheter, lovverk og kliniske
ferdigheter knyttet til læringsutbyttene i emnet.
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Studiets kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid er beskrevet i søknad 16, pkt. 2.7 (Vedlegg 1).
Med bakgrunn i endringer i studieplanen gjentar og utdyper vi noe mer i denne søknaden.
Studiet inneholder mange naturvitenskapelige emner. Pensum og lærebøker i disse emnene er
hovedsakelig basert på basalforskning, og på denne måten er undervisningen koblet til forskning.
Laboratorieøvelser som gjennomføres i disse emnene introduserer studentene for grunnleggende
praktiske arbeidsmetoder som brukes innenfor forskning i emnet. Henvisning til vitenskapelige
artikler og egen forskning er i mindre grad relevant i disse emnene, da nivåforskjellen mellom det
studentene skal kunne og det som er i forskningsfronten, gjerne er svært høy. Studentene bruker
likevel forskningsartikler i sammenheng med prosjektarbeid, for eksempel i FAR1007 Mikrobiologi og
immunologi. Faglærere bruker også erfaringer fra egen forskning som eksempler i undervisningen.
Når det gjelder samfunnsvitenskapelige emner møter studentene forskning i form av
forskningsresultater og vitenskapelige studier i alle disse emnene. Vitenskapelige artikler innenfor
dette fagfeltet er gjerne enklere presentert enn innenfor eksempelvis kjemi, og inngår som pensum i
emner fra første semester. Studentene møter krav om lesing og kritisk vurdering av litteratur
inkludert vitenskapelige artikler allerede i FAR1003 Samfunnsfarmasi, med spesielt fokus på dette i
FAR1005 Legemidler og folkehelse, i andre semester. FAR20X1 Bachelor og FAR20X2
Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis er gjennom sine læringsutbyttebeskrivelser
relativt tydelig koblet til forskning. I FAR20X1 Bachelor får studentene i noen tilfeller anledning til å
bidra inn i ansattes forskningsprosjekter.
Mange emner inneholder også forskningsrelaterte tema, med tilhørende læringsutbyttebeskrivelser:
Eksempelvis gjennomgås kravene for markedsføring av nye legemidler og kliniske studier (blant
annet randomiserte kontrollerte studier) i FAR1003 Samfunnsfarmasi. I emnet FAR1005 Legemidler
og folkehelse utgjør vitenskapsteori, epidemiologi og farmakoepidemiologi over halvparten av
innholdet i emnet. Studentene møter forskningsresultater i mange av de mer avanserte emnene på
2. og 3. studieår, eksempelvis innenfor FAR2001 Farmakologi 1, FAR2003 Farmakologi 2, FAR2005
Farmakoterapi og FAR2006 Legemiddelteknologi. De blir også introdusert for hvordan utvikling av
nye legemidler og nye farmasøytiske tjenester stadig bringer farmasien videre eksempelvis i FAR20X2
Farmasøytisk praksis. Studentene møter i noen grad fagansattes forskning i undervisningen i form av
eksempler og erfaringer fra forskning, eksempelvis i FAR1007 Mikrobiologi og immunologi, FAR2003
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Farmakologi 2, FAR2006 Legemiddelteknologi, FAR20X1 Bachelor og FAR20XX
Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis.
Studentene møter ikke bare forskningsbasert faglig innhold i studiet. Det benyttes også
forskningsbaserte undervisningsformer som team-basert læring1 og vurderingsformer som objective
structured clinical exam, OSCE2.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Det meste av det som publiseres av ny kunnskap innenfor farmasi, publiseres på engelsk. Norske
lærebøker på passende nivå er i liten grad tilgjengelig for mange av studiets emner. Dette betyr at
det er nødvendig å bruke engelskspråklige lærebøker som pensum i mange av studiets emner for å
opprettholde et akseptabelt faglig nivå. Med tanke på tempoet som ny kunnskap produseres i,
forventes studentene også, i økende grad i gjennom studiet, å bruke engelskspråklige kilder og
databaser ved søk etter informasjon, og engelskspråklige vitenskapelige artikler som
kunnskapsgrunnlag. Dette gjenspeiles i pensumlistene og i kravene vi setter i sammenheng med
eksempelvis prosjektarbeid.
Studentene vil bli eksponert for et mangfold av perspektiver: I FAR1005 Legemidler og folkehelse
fokuseres det for eksempel på helse og folkehelse i ulike deler av verden. I FAR1007 Mikrobiologi og
immunologi settes det fokus på eksempelvis antibiotikaresistens, som i deler av verden allerede er en
reell trussel mot folkehelsa. I tillegg vil man i de mest avanserte samfunnsfarmasøytiske emnene,
FAR2005 Farmakoterapi og FAR2X2 Farmasøytisk praksis møte på utfordringer knyttet til det
multikulturelle samfunn vi lever – eksempelvis kommunikasjonsutfordringer, grunnleggende
ulikheter i helse- og sykdomsforståelse og store individuelle variasjoner i legemiddeleffekt som følge
av eksempelvis genetiske forskjeller mellom ulike befolkningspopulasjoner. Selv om Norge har et
velregulert legemiddel- og apotekmarked og tilgangen på legemidler gjennom tidene har vært god,
blir studentene introdusert for globale problemstillinger som i økende grad truer også den norske
pasientsikkerheten, som falske legemidler og mangelsituasjoner for mange legemidler.

1

Michaelsen LK, Pharmelee DX et al. Team-based learning for health professions education. A guide to using
small groups for improving learning 2008; 1st ed. Stylus publishing, LLC, Virginia.
2

Shirwaikir A. Objective structured clinical examination (OSCE) in pharmacy education – a trend. Pharm Pract
(Granada) 2015; 13 (4): 627. doi: 10.18549/PharmPract.2015.04.627
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Studieplanens femte semester er angitt som et mobilitetssemester (tabell 1 og 4). Hvis vi har
innvekslingsstudenter til stede under gjennomføringen av dette semesteret, vil undervisningen
foregå på engelsk i FAR1005 Farmakoterapi, FAR20X1 Bachelor og FAR20X2 Legemiddelinformasjon
og kunnskapsbasert praksis. Det kan bli aktuelt å ta imot gjesteforelesere både i disses emnene, i
FAR20X2 Farmasøytisk praksis og i andre av studiets emner. Utvekslingsavtalen med University of
Eastern Finland legger til rette for både student- og ansattutveksling (vedlegg 2).

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Som nevnt tidligere har vi nylig inngått avtale (Erasmus+) med School of Pharmacy ved University of
Eastern Finland (UEF) om utveksling av studenter i 5. semester (vedlegg 2). School of pharmacy tilbyr
en bachelor i farmasi, tilsvarende vår utdanning i faglig innhold og nivå. Avtalen ivaretar både inn- og
utveksling av studenter. Utveksling skjer i ordinær studietid, og emner som studentene tar ved UEF
innpasses i studiet. Vi vil ta sikte på en utvekslingsperiode på cirka tre måneder for å utløse
Erasmus+-midler. For å sikre en relativt jevn arbeidsbelastning på utreisende studenter gjennom 5.
semester må vi trolig tilby noe undervisning på Skype mens de er i Finland.
Studenter vil veksles ut i stedet for å ta FAR20X1 Bachelor eller FAR20XX Legemiddelinformasjon og
kunnskapsbasert praksis, tilsvarende 15 studiepoeng. UEF tilbyr blant annet et emne kalt Diploma
work in pharmacy for exchange students (fra 1-60 stp avhengig av størrelsen på prosjektet) som kan
være aktuelt for våre studenter. Dette er små prosjekter som er tilknyttet fagansattes
forskningsprosjekter og minner om vårt emne FAR20X1 Bachelor. De har også en rekke andre mindre
emner som tilbys på engelsk, som kan settes sammen til minimum 15 stp (vedlegg 7). I og med at vi
har 15 valgfrie studiepoeng er det gode muligheter for å finne en tilfredsstillende
emnesammensetning ved UEF som kan innpasses hos oss. School of Pharmacy planlegger også et
emne som tilsvarer vårt emne FAR2007 Farmakoterapi i sin revisjon av studieplanen, slik at det på
sikt kan være aktuelt å øke lengden på utvekslingsperioden, og veksles ut til et tilsvarende emne ved
UEF.
For å legge til rette for studentutveksling på 5. semester vil vi starte emnet FAR2005 Farmakoterapi
med en gang semesteret starter, slik at studentene får med seg dette før de reiser ut (UEF starter
semesteret noe senere enn oss). Vi forskyver emnet FAR2006 Legemiddelteknologi mot slutten av
høstsemesteret og i starten av 6. semester, da dette er et obligatorisk emne som blant annet krever
tilstedeværelse på laboratoriet. På denne måten får vi et mobilitetsvindu i midten av 5. semester.
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Utvekslingsavtalen muliggjør også at studenter fra UEF tar emnene FAR2005 Farmakoterapi,
FAR2020XX Legemiddelinformasjon og kunnskapsbasert praksis eller FAR20X1 Bachelor hos oss. Disse
emnene vil gå på engelsk dersom internasjonale studenter er til stede.
Vi har også en utvekslingsavtale (Erasmus+) med Instituto Politecnico do Porto, Portugal (vedlegg 8).
Denne avtalen har vært tilrettelagt for at studentene kan ta deler av sin praksisperiode på et apotek
(enten primærapotek eller sykehusapotek) i Portugal. Faglig sett var denne utvekslingsavtalen
tilpasset emnene i «gammel» studieplan, og avtalen er foreløpig ikke reforhandlet og tilpasset den
nye studieplanen. Det var tidligere heller ikke realistiske muligheter for innveksling av portugisiske
studenter. Som følge av innføringen av engelskspråklig undervisning i den nye studieplanen, er det
antakelig rom for dette nå. Det faglige innholdet i denne avtalen må imidlertid reforhandles. Vi har
tatt initiativ til dette i oktober 2018.
Vi ser fortløpende og systematisk etter nye samarbeidspartnere med mulighet for utveksling av
studenter for å nå målene som er satt for studentmobilitet (20%).

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Det er redegjort grundig for hvordan praksis organiseres i søknad 16, pkt 1.4 (Vedlegg 1). Det
henvises til denne for en beskrivelse av hvorfor praksis er faglig relevant for studietilbudet og
hvordan institusjonen legger til rette for og gjennomfører praksis i studietilbudet.
Det legges ikke opp til vesentlige endringer i måten studentene følges opp på fra institusjonens side
siden forrige søknad. Et unntak er at vi innfører krav om et obligatorisk arbeid som studentene skal
gjøre som et prosjekt i løpet av praksisperioden. I dette ligger det at studentene vil følges noe tettere
enn tidligere av lærerne ved institusjonen, og at vi får dermed bedre oversikt over hvordan den
enkelte student ligger an i forhold til å nå læringsutbyttebeskrivelsene for emnet. Dette arbeidet må
være godkjent for å få praksis godkjent og for å få tilgang til praktisk eksamen.
Når det gjelder praksisavtaler, tildeles studentene praksis gjennom Apotekforeningens praksispool.
Det er grundig gjort rede for hvordan dette fungerer i søknad 16, pkt. 1.4, og det henvises til denne
for en beskrivelse av hvordan valg av praksisplasser foregår. Retningslinjene for tildeling av
praksisapotek innenfor farmasi er for øvrig beskrevet i vedlegg 9. Det er god tilgang på praksisplasser,
og studentene kunne i 2017 velge fra over 350 forskjellige apotek (pers.medd. organisasjonsdirektør
Ellen Finstad, Apotekforeningen).
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Farmasutdanningen har ikke praksisavtaler med hvert enkelt apotek som kan motta praksisstudent,
men har altså en avtale med Apotekforeningen, som koordinerer innmeldingen av praksisapotek,
praksisvalget og har retningslinjer som beskriver bl.a. krav til apotekene og veileder. Dette ivaretar at
studentene har tilgang på praksisapotek og at praksisplassene er kvalitetssikret. Apotekforeningen
v/organisasjonsdirektør Ellen Finstad jobber med å få til en felles skriftlig praksisavtale som
tilfredsstiller kravene i Studietilsynsforskriften §2-2, gjeldende for alle apotekkjedene og alle
utdanningsinstitusjonene for farmasi. Det er tenkt utformet en tilslutningsavtale som alle apotek må
skrive under på. Status for dette arbeidet er nærmere beskrevet i Vedlegg 10.
Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan

3

Avtaler om internasjonalisering

2, 8

Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)

2, 8

Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur

Ikke relevant

eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)

-

For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert

Ikke relevant

studium) kommer i tillegg:
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

Ikke relevant

nettstudenter (som responstid osv.)

67

74/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) - 18/01814-12 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering - versjon 01.11.2018

4) 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.
Tabell 7 viser antall studenter ved studietilbudet.
Tabell 7: Antall studenter ved studietilbudet.
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter totalt
ved full drift

Antall fulltidsstudenter

1001

Antall deltidsstudenter

252

Antall nettstudenter fulltid

0

1

Antall heltidsstudenter: 30 studieplasser lyses ut hver høst. Det overbookes noe slik at antall heltidsstudenter erfaringsvis
vil ligge på ca 40 studenter 1 studieår, 30 studenter andre studieår og 25-30 studenter på tredje studieår.
2Deltidsstudentene som er med i tallene ble tatt opp før reakkrediteringen i 2016/2017, disse er ferdig våren 2019. Det er
ikke planlagt nytt deltidskull før Forskrift om nasjonale retningslinjer for helse- sosialfagutdanninger trer i kraft høsten 2020.

Det er 10,75 årsverk fordelt på 12 ansatte tilknyttet Faggruppe Farmasi og farmasiutdanningen (se
tabell 8). For studieåret 2018/2019 bidrar 8,05 av disse stillingene direkte med undervisning og
forskning knyttet til studieprogrammet i Farmasi. Fagmiljøets størrelse tilsvarer 10,75/125 = 0,09
årsverk per student og 12/125= 0,1 fagansatt per student. I tillegg kommer de i fagmiljøet som bidrar
med <0,1 årsverk (tabell 9). Vi har også noe ekstern innleie, eksempelvis på avanserte
praksisrelaterte emner.
Tabell 8 viser en oversikt over fagmiljøet som bidrar med mer enn 0,1 årsverk i studiet og hvem som
har ansvar for henholdsvis undervisning, FoU, på hvilket område i studiet, evt. andre studier de
bidrar inn i, og hvor vidt de har praksiserfaring. Beregningene er gjort slik: Det er fastsatt i
arbeidstidsprinsippene for fakultetet at alle ansatte i 100% stilling skal jobbe 1687 timer i løpet av et
år. For faglig faste ansatte med mer enn 50% stilling vil man få 10% til faglig oppdatering, uavhengig
av kompetansenivå. Førstelektorer får i tillegg 20% FoU-tid mens førsteamanuenser får 30% FoU- tid.
Universitetslektorer får 30 timer i året til møtevirksomhet, de har derfor 0,12% FoU-tid. Når antall
årsverk med bidrag inn i farmasiutdanningen og andre utdanninger er beregnet, er det beregnet
andel av pedagogisk tid (totalt 1012 timer for førsteamanuenser, 1180 timer for førstelektorer og
1488 timer for universitetslektorer). Tabell 9 viser en oversikt over personer som bidrar inn i
fagmiljøet med <0,1 årsverk.
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Tabell 10 viser hvordan sammensetningen av den faglige kompetansen dekker studiets sentrale
fagområder og emner, samt fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet. Fagmiljøet er og har vært
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår
i studietilbudet. Vi har førstekompetanse innen alle de fire sentrale delene av utdanningen; kjemiske
emner, farmasøytisk biovitenskap, legemiddelteknologi/biofarmasi og samfunnsfarmasi. Siden
reakkrediteringssøknaden i 2016 har fagmiljøet blitt ytterligere styrket ved ansettelse av professor II.
I tillegg har en av universitetslektorene fått opprykk til førstelektor.

Fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning, veiledning og FoU som er
tilknyttet studietilbudet. Fagansattes pedagogiske tid er tilstrekkelig til å dekke gjennomføring av
emnene slik de er beskrevet i studieplanen (Vedlegg 1). Ved beregning av pedagogisk arbeid tas det
utgangspunkt i hvilke undervisningsformer som egner seg for å oppnå læringsutbyttene i emnet,
hvilke vurderingsformer som benyttes og hvorvidt det kreves individuell eller gruppevis
tilbakemelding til studentene. Samtidig har Nord universitet utarbeidet et arbeidstidsdokument som
angir faktor for ulike typer pedagogisk arbeid, og hvert emne tildeles en ressurs i tråd med omfang
(antall studiepoeng) og emnets egenart (for eksempel krever emner med mange laboratorieøvelser
større ressurs enn andre emner da det av hensyn til HMS må være to lærere til stede). Den samlede
pedagogiske ressursen som er tilgjengelig på utdanningen, er tilpasset disse forutsetningene.
Fagmiljøet er likevel relativt lite, og sårbart for utskiftninger, spesielt innenfor enkelte sentrale
fagområder som legemiddelteknologi/biofarmasi og kjemiske emner. Det vil bli jobbet med dette i
forbindelse med fakultetets strategiske arbeid med kompetanseplan de kommende årene.
Faggruppa jobber også med mulige tiltak for styrking av fagmiljøet innenfor disse fagområdene.
Produksjonen innenfor FoU innenfor studiets fagmiljø er nærmere beskrevet i besvarelsen av §2-3
(5). Førstekompetente har gjennom tildelingen av FoU-tid (30% til førstelektorer og 40% til
førsteamanuenser) tid til å bidra med forskning og utvikling i et omfang som er tilpasset
studietilbudets egenart og størrelse. Produksjonen vil trolig øke i årene fremover som følge av
Fakultetets satsning på forskning og utvikling, samt etableringen av forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering. Gruppa er tverrfaglig sammensatt med deltakere fra farmasiutdanningen,
sykepleierutdanningen og Senter for omsorgsforskning Midt, og mange av de ansatte ved
farmasiutdanningen er deltakere i denne gruppa. Gruppa har samlet sett et bredt nettverk med
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det er etablert et tverrfaglig samarbeid med andre
helsefagutdanninger på fakultetet om forskning knyttet til legemiddelhåndtering, og det er etablert
forskningssamarbeid med farmasimiljøene ved henholdsvis UiO og NTNU når det gjelder
naturvitenskapelig grunnforskning.
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Å sikre et stabilt fagmiljø med riktig kompetanse over tid krever at institusjonen har gode
rammebetingelser. Dette sikres blant annet gjennom en forutsigbar fordeling av pedagogisk tid og
FoU-tid slik det er beskrevet tidligere. Studiet er lokalisert til Namsos og mange av de ansatte i
fagmiljøet har lokal tilknytning til byen. Det er likevel flere i fagmiljøet som bor et stykke unna
Namsos. Å legge til rette for eksempel for kontorsted på andre campus i Trøndelag øker det
geografiske området vi kan rekruttere fagansatte fra, og sikrer stabilitet i fagmiljøet. Fleksibiliteten av
kontorsted må imidlertid ikke gå på bekostning av fagmiljøets arbeidsmiljø og faglige utvikling. Dette
løses i dag gjennom fleksible løsninger som elektroniske møter i det daglige, samt fysiske møter og
undervisning på campus. Samarbeidet med NTNU om Master i farmasi sikrer også at vi har et annet
farmasøytisk fagmiljø å støtte oss til, ikke minst gjennom rekruttering av vår professor II. Videre
arbeides det med å sikre et stabilt fagmiljø ved å utlyse stipendiatstillinger innen farmasi og gjennom
kompetansehevingsprogram for førstelektorløp og professorløp. I medarbeidersamtaler er det fokus
på behov hos den enkelte ansatte når det gjelder kompetanseheving, både faglig og pedagogisk.
På noen få områder er vi imidlertid avhengig av å kunne bruke eksterne fagpersoner for å fylle
spesifikke kompetansebehov som per i dag ikke dekkes av vårt fagmiljø. Dette er av et relativt
begrenset omfang: For eksempel har vi innleie av en fagansatt fra faggruppe Vernepleie og psykisk
helsearbeid for å undervise innenfor statistikk og epidemiologi. Vi bruker også eksterne
representanter spesielt innenfor avanserte samfunnsfarmasøytiske emner, der utviklingen går svært
raskt og det er ønskelig å bruke farmasøyter med ny, praktisk erfaring innenfor farmasi.
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Tabell 8: Oversikt over fagmiljøet som bidrar med mer enn 0,1 årsverk i studiet Tabellen er basert på at vi har 10,75 årsverk ansatte tilknyttet Faggruppe Farmasi og farmasiutdanningen.
For studieåret 2018/2018 har en av de ansatte 20% permisjon, slik at tallet som fremgår av tabellen over viser 10,5 stillinger totalt. Av disse 10,5 stillingene er det 5,64 stillinger med
pedagogisk tid tilgjengelig blant de ansatte. 4,94 av disse stillingene går direkte inn i Bachelorgraden i Farmasi (3 heltidskull + 1 eksternfinansiert deltidskull). De resterende 0,7 stillingene
med pedagogisk tid går til samarbeid om Master i farmasi mellom NTNU og Nord og andre utdanninger i Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Totalt 3,05 stillinger
går med til FoU- tid til ansatte (inkludert faglig oppdatering og møtevirksomhet). Når «utleie» er trukket fra er det 8,05 stillinger som bidrar inn med undervisning og forskning knyttet til
bachelorutdanningen i Farmasi. De resterende 1,75 er faglig ledelse, studieprogramansvarlig, laboratorieansvarlig og verneombud. I tillegg til dette kommer innleie av eksterne forelesere og
sensorer. Fotnotene viser hvilken formell pedagogisk kompetanse de ansatte har.
1
Ansatte
som
bidrar
faglig
Brekken
Anne1
Jakobsen
Håvard

Kjelbotn
Hanne
Lien
Aileen

Moestue
Siver
Nilsen
Marianne
K.1
Olsen Unn
Siri
Reppe
Linda A.
Sagmo
Lise A.B

2
Stillingsbetegnelse1

3
Ansettelsesforhold

4
5
6
7
Faglige årsverk i studiet

2

Total3 U&V FoU Annet

Universitetslektor

Fast, 100%

1

0,88 0,12

Førsteamanuensis

Fast, 100%

1

0,6

Laboratorieansvarlig
universitetslærer
Universitetslektor

Fast, 50%

0,5

Fast, 100%
20%
permisjon
2018/2019
Midlertidig,
20%
Fast, 100%

0,8

0,68 0,12

0,2

0,1

1

Førstelektor

Midlertidig,
100%
Fast, 100%

1

0,68 0,12

Førstelektor

Fast, 100%

1

0,7

Professor II
Stipendiat

Faggruppeleder

1

8
Årsverk i andre studier
oppgi studium og inst. navn4

9
Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Antall år
Kjemiske emner

0,4

0,12 samarbeids-master i Kjemiske emner
Farmasi, NTNU Farmasøytisk biovitenskap
0,06 Sykepleie Nord Bacheloroppgave
0,04 Vernepleie Nord
0,5
0,007 Sykepleie Nord Farmasøytisk biovitenskap
Legemiddelteknologi/biofarmasi
Bacheloroppgave

0,1

Farmasøytisk biovitenskap

0,25 0,75

1

0,3

0,2

10
Ekstern praksiserfaring6

Samfunnsfarmasøytiske emner
Legemiddelteknologi/biofarmasi
Bacheloroppgave
Faglig ledelse – ingen undervisning
0,013 Sykepleie Nord Samfunnsfarmasøytiske emner
Bacheloroppgave
Studieprogramansvarlig (SPA)
Samfunnsfarmasøytiske emner
Legemiddelteknologi/biofarmasi
Bacheloroppgave

Årstall

Ikke Farmasøyt
Ikke Farmasøyt

3

2010-2012

Under studietid

2004

Hospitering,3
uker
4

2015 og 2017

8

2000-2002
2008
1996-2003

Ikke Farmasøyt
7

2004-2010

8

1994-2002
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Sletvold
Hege2

Førsteamanuensis

Fast, 100%

1

0,6

0,4

0,008 Sykepleie, Nord Farmasøytisk biovitenskap
0,07 Samarbeidsmaster NTNU Samfunnsfarmasøytiske emner
Bacheloroppgave
Solum
Førsteamanuensis
Fast, 100%
1
0,6 0,4
0,14 samarbeidsmaster i Kjemiske emner
Eirik J.
Farmasi, NTNU Farmasøytisk biovitenskap
Bacheloroppgave
Daniel
Førsteamanuensis
Fast, 100%
1
0,55 0,4
0,05
0,25 samarbeidsmaster i Kjemiske emner
Zeiss
Farmasi, NTNU Farmasøytisk biovitenskap
Legemiddelteknologi/biofarmasi
SUM 10,5 5,64 3,11
1,75
0,7
1 Har formell utdanning i Universitets- og høgskolepedagogikk.2Har kurs i veiledning av PhD-kandidater.

6

2010-2015

Under studietid

2008

1,5

1996 og
2001/2002

Tabell 9: Oversikt over fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0,1 årsverk i studiet
1

2

3

9

10

11

Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansettelses-forhold

Formell pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring

Antall år

Hege Therese
Bell
Tommy Haugan

Einar Skarstad
Egeland

Universitetslektor
(har disputert, ikke
opprykk ennå)
Førsteamanuensis

Midlertidig ansatt
på Faggruppe for
Sykepleie
Fast ansatt,
Faggruppe
Vernepleie og
psykisk helse
Førsteamanuensis Timelærerkontrakt

Årstall

Praktisk pedagogisk
utdannelse (PPU)

Bacheloroppgave,
praksisemner

15

Nei

Bacheloroppgave, Folkehelse

Ikke
Farmasøyt

Organisk kjemi (i forbindelse
med permisjon)

Ikke
farmasøyt

1997-2011

72

74/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) - 18/01814-12 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak fra 2017) : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering - versjon 01.11.2018

Tabell 10: Fagmiljøets sammensetning av kompetanse fordelt på sentrale fagområder og emner.
Tabellen viser hvem av de fast vitenskapelige ansatte som har emneansvar og underviser på de ulike
emnene innenfor de ulike sentrale delene av studiet.
Sentralt fagområde

Emner som inngår

Kjemiske emner

Generell kjemi
Organisk kjemi

Bio-organisk kjemi (50%
av emnet tilhører
kjemiske emner)
Legemiddelkjemi
Legemiddelanalyse

Farmasøytisk biovitenskap

Cellebiologi og Fysiologi
Mikrobiologi og
immunologi
Bio-organisk kjemi (50%
av emnet tilhører
Farmasøytisk
biovitenskap)
Farmakologi 1
Farmakologi 2

Farmakoterapi
Samfunnsfarmasøytiske emner

Samfunnsfarmasi
Folkehelse
Farmasøytisk praksis

Legemiddelteknologi/Biofarmasi

Legemiddelinformasjon
og kunnskapsbasert
praksis*
Legemiddelfremstilling

Legemiddelteknologi

Bachleoroppgave – ikke definert
som et sentralt fagområde - men
tema kan velges fra de 4
sentrale områdene

Bacheloroppgave*

Involverte
ansatte
A. Brekken
H. Kjelbotn
E.J. Solum
A. Brekken
H. Kjelbotn
E.J. Solum
H. Jakobsen

Kompetanse

Arbeidsoppgaver

Universitetslektor
Universitetslærer
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslærer
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Emneansvar, undervisning, lab
Lab
Emneansvar, undervisning
Undervisning, lab
Lab
Emneansvar, undervisning
Undervisning

D. Zeiss
E.J. Solum
E.J. Solum
D. Zeiss
A. Brekken
H. Jakobsen
A. Lien
H. Jakobsen
H. Sletvold
E.J. Solum
H. Jakobsen

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslærer
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning, lab
Undervisning, lab
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning, lab
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning

A. Lien
H. Sletvold
A. Lien
H. Sletvold
D. Zeiss
S. Moestue
H. Sletvold
A. Lien
L.A. Reppe
M.K. Nilsen
L.A. Reppe
L.B. Sagmo
M.K. Nilsen
L.A. Reppe
H. Sletvold
L.A. Reppe
L.B. Sagmo
H. Sletvold
L.B. Sagmo
H.K. Kjelbotn
M.K. Nilsen
D. Zeiss
L.B. Sagmo
H.K. Kjelbotn
L.B. Sagmo
L.A. Reppe
H. Sletvold
H. Jakobsen
M.K. Nilsen
A. Lien
E.J Solum

Universitetslektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førstelektor
Stipendiat
Førstelektor
Førstelektor
Stipendiat
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førstelektor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førstelektor
Universitetslærer
Stipendiat
Førsteamanuensis
Førstelektor
Universitetslærer
Førstelektor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Stipendiat
Universitetslektor
Førsteamanuensis

Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning
Undervisning, praksisoppfølging
Undervisning, praksisoppfølging
Emneansvar, undervisning
Undervisning
Undervisning
Emneansvar, undervisning, lab
Undervisning, lab
Undervisning
Emneansvar, undervisning, lab
Lab
Lab
Emneansvar, undervisning, veil.
Undervisning, veiledning
Undervisning, veiledning
Veiledning
Undervisning, veiledning
Veiledning
Veiledning

*valgfrie emner i ny utgave av studieplan i denne søknaden
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er et krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

De ansatte ved farmasiutdanningen har alle lang pedagogisk erfaring, mellom 4 og 17 år. Kun to har
formell grunnleggende pedagogisk kompetanse, i form av minimum 10 studiepoengskurs i
høgskolepedagogikk fra HiNT. En ansatt har kurs i veiledning av PhD-studenter. Seks ansatte deltok i
et toårig utviklingsprosjekt knyttet til digitale undervisningsformer i 2012-2013, hvorav tre ansatte
var direkte involvert i et prosjekt i samarbeid med Norgesuniversitetet. Digital kompetanse følges
opp med jevnlige kurstilbud fra Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) ved Nord
universitet, i form av campusvise samlinger, webinar og seminar der pedagogisk bruk av digitale
verktøy er tema.

Fakultetet har som strategisk tiltak å tilrettelegge for pedagogisk og faglig kompetanseheving innen
utgangen av 2020, men det foreligger ikke vedtatte planer for dette. Som nevnt vil det være fokus på
behov for pedagogisk kompetanseheving i medarbeidersamtaler inneværende skoleår, med
påfølgende plan for hvordan dette kan gjennomføres for de ansatte på farmasiutdanningen.
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De ansattes CV’er var lagt ved søknad 16. Ved denne søknaden legges i tillegg CV for professor II,
Siver Moestue, som ble ansatt i 2017 (Vedlegg 11).

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet ligger som nevnt under Faggruppe for Farmasi ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Det er ansatt en faggruppeleder i full stilling. I tillegg er en av de vitenskapelig
ansatte utnevnt som studieprogramansvarlig (SPA) i 20% stilling, med virkning fra 5. mars 2018.
Ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til
faggruppeleder og SPA. Dette er nærmere beskrevet i mandat for faggruppeleder (Vedlegg 12) og
mandat for SPA (Vedlegg 13). Vi gjengir noe av innholdet i mandatene her:
Faggruppeleder har det overordnede strategiske lederansvaret for faggruppen og har et særlig
ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens kompetanseprofil innen forskning,
innovasjon, undervisning og formidling. Faggruppeleder er leder for faggruppens SPA.
Faggruppeleders definerte ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studier er som følger (utdrag
fra mandat):
-

Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene i utdanningsprogrammene i henhold til
forskrifter og lovverk

-

Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller tilsynsforskriften og
annet lovverk til enhver tid

-

Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering

-

Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieprogramansvarlig og emneansvarlige

Studieprogramansvarlig har følgende definerte ansvar knyttet til kvalitessikring og –utvikling av
studieprogrammet (utdrag fra mandat):
-

Lede, legge frem saker og gjennomføre minimum et årlig møte i studieprogramrådet

-

Sikre et kollektivt ansvar for studiet i fagmijøet

-

Planlegge og utvikle fag- og studieplaner, herunder utvikle og sikre programmets faglige
profil, design, innhold, pedagogiske kvalitet og relevans.

-

Sikre og utvikle internasjonalisering i studieprogrammet

-

Avdekke og utbedre eventuell svikt kvalitet, herunder også følge opp avvik sammen med
faggruppeleder
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-

Sikre og utvikle et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet

-

Kontinuerlig kvalitetssikre hele studieløpet og igangsette studiekvalitetshevende tiltak og
oppfølging av disse

-

Utarbeide en årlig studieprogramrapport

-

Sikre forskningsbasert faglig innhold og undervisningsformer i programmet

Det er foretatt forventningsavklaring og fordeling av konkrete ansvarsoppgaver knyttet til
studietilbudet mellom faggruppeleder og studieprogramansvarlig, og disse to har et løpende og tett
samarbeid.

(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.
Vi har definert følgende fire fagområder som de sentrale delene av studiet: Kjemiske emner,
farmasøytisk biovitenskap, biofarmasi/legemiddelteknologi og samfunnsfarmasøytiske emner.
Det er ansatte med førstestillingskompetanse innen alle de sentrale områdene i studiet (se tabell
9). Når det gjelder krav til hovedstilling ved institusjonen har alle ansatte så nær som en
professor II sin hovedstilling ved Nord universitet og farmasiutdanningen.
Det er totalt 12 ansatte ved faggruppe for farmasi, inkludert faggruppeleder, professor II og
laboratorieansvarlig. Faggruppeleder og professor II er midlertidig ansatte, de resterende 10 er
faste ansatte. Av totalt 12 ansatte er det 7 med førstestillings-kompetanse (5 førsteamanuenser
og 2 førstelektorer), 1 stipendiat, 1 universitetslærer og 3 universitetslektorer. Dette gir en
førstekompetanseandel på 58%. Dersom man kun regner med de faste vitenskapelig ansatte
utgjør dette 9 personer med følgende kompetanse: 4 førsteamanuenser, 2 førstelektorer, 2
universitetslektorer og 1 stipendiat. Dette gir en førstekompetanseandel på 78%. Vi oppfyller
dermed kravet om minst 20% ansatte med førstekompetanse med god margin.
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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.
Det har vært et økende fokus på forskning i fagmiljøet de siste årene. Alle med førstekompetanse i
faggruppen er tilknyttet forskningsgruppen Legemidler og legemiddelhåndtering. Forskningsgruppen
vil fra høsten 2018 ledes av Hege Sletvold, førsteamanuensis ved farmasiutdanningen.
Publikasjonslistene viser fagmiljøets publikasjoner siste 5 år (Vedlegg 14). For vår professor II er disse
beskrevet i CV (Vedlegg 11). Av større betydning er også utviklingsarbeidet som lå til grunn for
søknad om opprykk til førstelektor, utført av en av våre faglig ansatte (Vedlegg 15).
Publikasjonslistene viser at fagmiljøet har en produksjon av forsknings- og utviklingsarbeid som er
tilfredsstillende for en bachelorutdanning i farmasi. Som følge av fakultetets satsning på forskning og
utvikling, og etter hvert som fagmiljøet stadig får nye samarbeidspartnere, vil trolig produksjonen
øke de neste årene.
Det er dessuten opprettet flere nye FoU-prosjekter i fagmiljøet siden søknad 16, eksempelvis:


Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Forskningsprosjekt i
samarbeid med Namsos kommune og Senter for omsorgsforskning Midt. Prosjektleder:
Daniel Zeiss, farmasiutdanningen.



Utvikling av metode for dokumentasjon av det digitale informasjonsverktøyet Depicto™'s
innvirkning på pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling. Forskningsprosjekt i
samarbeid med Depict AS. Prosjektleder: Hege Sletvold, farmasiutdanningen.



Behovsmedisinering i kommunale omsorgsboliger for eldre. PhD-kandidat Marianne K. Nilsen



Eirik Johansson Solum er involvert i tre større prosjekter med tema New CDK8 inhibitors as
putative new anticancer drugs; Identifying new FtsZ-inhibitors as antimicrobial drugs og Light
driven activation of nanoparticles as catalysts.

I tillegg jobber fagmiljøet med utarbeiding av nye søknader om interne og eksterne forskningsmidler,
og det vil i løpet av 2018/2019 jobbes aktivt for å komme i gang med forskning rettet mot
apotekpraksis. I den forbindelse arbeides det også med søknad til Stiftelsen for norsk apotekfarmasi
om en kombinert stilling mellom apotek og farmasiutdanningen som kan bidra med relevante
problemstillinger for potensielle forsknings- og utviklingsarbeider.
Fagmiljøets forskning anses å ha en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå. Forskningen omfatter alle de fire sentrale fagområdene i studiet. Eirik J. Solum
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bedriver kjemisk forskning (organisk kjemi og legemiddelkjemi) på høyt internasjonalt nivå i
samarbeid med internasjonale forskningsmiljø. Det er snakk om grunnforskning på nye mulige
kjemiske forbindelser som skal bidra til utvikling av nye legemidler innen blant annet kreftmedisin og
infeksjonsmedisin. I løpet av 2018 er det hittil publisert 4 vitenskapelige artikler i internasjonale
tidsskrift fra dette forskningsarbeidet. I samarbeid med Håvard Jakobsen utarbeider Solum mindre
prosjekter som egner seg for bacheloroppgaver, høsten 2018 er det lagt ut 2 bacheloroppgaver i
tilknytning til deres forskning.
Hege Sletvold, Hege Therese Bell, Lise Sagmo og Marianne Nilsen forsker i samarbeid med andre på
ulike problemstillinger tilknyttet samfunnsfarmasøytiske emner. Prosjektene har både relevans for
apotek og helsevesenet for øvrig, der spesielt legemiddelhåndtering og legemiddelrelaterte
utfordringer blant eldre har hatt stort fokus de siste årene. Forskningen publiseres i internasjonale
tidsskrift, og har spesielt stor nasjonal interesse da legemiddelhåndtering og legemiddelbruk i stor
grad er kontekstavhengig. Flere prosjekter har eller har hatt fokus på tverrprofesjonelt samarbeid,
der farmasøytens rolle i forhold til legemiddelhåndtering er sett i sammenheng med annet
helsepersonell. Det har i flere år vært utviklet både masteroppgaver og bacheloroppgaver i dette
forskningsfeltet, og farmasistudentene bidrar årlig med bacheloroppgaver som kan inngå som del av
pågående forskningsprosjekter.
I forbindelse med forskning knyttet til legemiddelhåndtering blant eldre, er det avdekket flere
problemstillinger av legemiddelteknologisk art. Forskning fra samfunnsfaglige emner har slik bidratt
til å genere forskningsproblemstillinger innen det legemiddelteknologisk og biofarmasøytiske
fagområdet. Her har Daniel Zeiss spesielt jobbet med problemstillinger knyttet til tablettknusing, og
har i samarbeid med masterstudenter blant annet utviklet metode for å måle frigjøringshastighet fra
depot- og enterotabletter som deles eller knuses. Prosjektet «Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering
i kommunehelsetjenesten» skal blant annet rede grunnen for et større forskningsprosjekt der
legemiddelteknologiske problemstillinger knyttet til modifisering av legemidler er i fokus.
Bachelorstudenter kan bidra i forskningen gjennom mindre og avgrensede studier/forsøk på galenisk
laboratorium.
Siver Moestue’s forskning er relevant for fagområdet farmasøytisk biovitenskap. Moestue inngår i
nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid, der eksempelvis et pågående forskningsprosjekt
undersøker cPLA2 og glutaminase inhibitorer som mulige terapeutiske tilnærminger til brystkreft.
Forskningen er aktuell på bachelorstudiet der kreftmedisin inngår som en viktig del av
farmakologiemnene.
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På samme måte drives det kontinuerlig med faglig utviklingsarbeid innenfor alle emner. Endringene i
studieplanen er for eksempel et resultat både av tilpasning til krav om internasjonalisering og av
kontinuerlig kvalitetsarbeid. Det er fokus på bruk av relevante digitale verktøy i undervisningen i
fagmiljøet, og økende fokus på nye undervisningsmetoder, eksempelvis team-basert læring. Innenfor
praksis i apotek har det over lengre tid vært et godt etablert samarbeid mellom alle de ulike
farmasiutdanningene i Norge. Dette har blant annet sørget for at vi går imot en utvikling av en felles
eksamen i dette emnet for alle farmasiutdanningene. Eksamensformen, OSCE, har vært brukt i
mange år som eksamensform blant annet i forbindelse med sertifisering av farmasøyter i
Storbritannia og vil etter vår vurdering bidra til klart å høyne kvaliteten på vurderingen av
studentenes læringsutbytte i praksis (vedlegg 6).
Det faglige utviklingsarbeidet anses å ha en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets omfang og nivå. Alle emneansvarlige på studiet gjennomfører årlig emneevalueringer
i tråd med Nord universitets kvalitetssystem. Det samarbeidets tett med studentene gjennom
etablerte referansegrupper i hvert kull, og faglig innhold samt pedagogiske metoder utvikles
gjennom et systematisk arbeid basert på evalueringer, tilbakemeldinger og medvirkning fra
referansegruppene, samarbeid med eksterne sensorer og samarbeidsparter ved andre
utdanningsinstitusjoner og praksisfelt (apotek). Resultater fra det årlige studiebarometeret,
karakterstatistikk og gjennomføringsgrad benyttes regelmessig for å vurdere behov for
endringer/forbedringer i aktuelle emner. Slik har utdanningen til enhver tid fokus på områder der det
er særskilt behov for utvikling. Endrings- og utviklingsarbeidet er tidligere dokumentert i varierende
grad. For studieåret 2018/19 er det opprettet egen sak i Public 360 der alt faglig utviklingsarbeid skal
dokumenteres i form av interne notater, beskrivelser av tiltak, utvikling og endringer som planlegges
og/eller gjennomføres etc. Fra og med 2018 er det opprettet stilling for studieprogramansvarlig som
har et særlig ansvar for faglig kvalitetsarbeid, og det er utarbeidet et årshjul for arbeidet (Vedlegg
16).

(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.
Tabell 11 viser hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i og hvilken rolle
de ansatte har i disse foraene. Av spesiell relevans for studietilbudet er:


Praksiskoordinatorgruppa som består av praksiskoordinatorer fra alle farmasiutdanningene i
Norge: Nord universitet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, OsloMet og
Universitetet i Oslo. I tillegg er Apotekforeningen representert ved organisasjonsdirektør
Ellen Finstad. Praksiskoordinatorgruppa har et tett samarbeid om praksis: Alle institusjonene
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bruker praksispoolen for å organisere praksisvalg, gruppa har etablert felles retningslinjer for
praksis og møtes årlig for å diskutere praksis – både faglige og praktiske utfordringer og
forslag til kvalitetshevende tiltak. Gruppens arbeid har konkret påvirkning på hvordan vi
følger opp studentene i praksis, og er også sterkt bidragende til at vi nå endrer
eksamensform i Farmasøytisk praksis til OSCE. På sikt har vi mål om å få til en nasjonal
eksamen for praksis for alle farmasiutdanninger. I tillegg diskuterer gruppa viktige politiske
føringer, eksempelvis RETHOS og Kvalitet i praksis-prosjektet, og hvordan vi som institusjoner
skal tilpasse oss dette. Marianne K. Nilsen har vært vårt medlem i denne gruppa i mange år,
Linda A. Reppe har tatt over fra våren 2018. Arbeidet med praksis er også beskrevet mer
detaljert under besvarelsen av §2-3, 7. ledd.


Forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering, som består av medlemmer fra
Bachelor i farmasi og Bachelor i sykepleie ved FSH, og fra Senter for omsorgsforskning Midt.
Gruppa ledes av førsteamanuensis Hege Sletvold ved farmasiutdanningen. I gruppa er det
medlemmer med store og varierte nettverk, og den tverrfaglige profilen på gruppa legger til
rette for et mangfold av spennende prosjekter. For eksempel gjelder dette prosjektet
Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten, som ledes av
førsteamanuensis Daniel Zeiss ved farmasiutdanningen. Prosjektet har både en
samfunnsvitenskapelig del, der man undersøker omfanget av tablettknusing hos eldre
hjemmeboende, apotekkunder og i sykehjem, og en naturvitenskapelig del der man i
laboratoriet skal undersøke hva som skjer med tablettene effekt når de knuses. Prosjektet
involverer studenter fra sykepleieutdanningen i datainnhenting, og muligens også
farmasistudenter. Resultatene kan brukes som eksempler i både samfunns- og
naturvitenskapelige emner, og kan også brukes til å lage forskningsrelaterte
prosjektoppgaver for bachelorstudenter i farmasi.



Samarbeid om ekstern sensur. Flere av de ansatte fungerer som eksterne sensorer ved andre
utdanningsinstitusjoner. I tillegg bruker vi mange representanter fra andre
farmasiutdanninger som eksterne sensorer på våre eksamener. Dette er av spesiell relevans
når vi skal diskutere det faglige nivået på ulike emner – hva som bør forventes av
studentene, og relevans/betydning for videre studier og praksis.



Utdanningen har også et spesielt godt samarbeid med Master i farmasi ved NTNU.
Mastergraden er basert på en samarbeidsavtale mellom Nord universitet og NTNU.
Farmasiutdanningens ansatte har emneansvar for to emner i mastergraden, og er deltakere i
Studieprogramrådet ved NTNU. Vår professor II er studieprogramansvarlig ved Master i
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farmasi på NTNU, og har et stort nettverk både på NTNU og internasjonalt. Vi drar derfor
konkret nytte av dette samarbeidet både i studietilbudet, og ikke minst på forskningssida.
Tabell 11: Nasjonale og internasjonale aktive samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
Ansatt

Aktive samarbeid eller nettverk
utdanning

Aktive samarbeid eller nettverk forskning

Anne
Brekken

Ekstern sensor i kjemi ved OsloMet

Ingen aktive

Daniel
Zeiss

Emneansvarlig for et emne ved Master i
farmasi ved NTNU

Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering

Ekstern sensor på legemiddelkjemi ved
OsloMet

Prosjektleder for prosjektet
Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i
kommunehelsetjenesten. Samarbeid med
Namsos kommune og Senter for
omsorgsforskning.

Emneansvarlig for et emne ved Master i
farmasi ved NTNU

Ingen aktive, men har et internasjonalt
nettverk fra tidligere forskning

Håvard
Jakobsen

Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering
Marianne Samarbeid med farmasiutdanning i Porto
K Nilsen
om internasjonalisering

Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering
Deltaker i Nasjonal forskerskole i farmasi
Deltager forskerskole Muni Health Care
Deltaker i stipendiatgruppe ved FSH

Eirik J
Solum

Veileder for masterstudenter ved UiO
Ekstern sensor på farmasiutdanningene
ved Universitet i Tromsø, UiT og
Universitet i Oslo, UiO.
Underviser to kurs på master i farmasi ved
NTNU

Medlem i den nasjonale forskergruppa
LIPCHEM
Samarbeider med forskergruppa
PharmaTox ved UiO
Samarbeider med Dr. Yasser Mahmoud;
National Research Center, Cairo, Egypt.
Samarbeider med dr. Jing-Jy Cheng,
Institute of Biophotonics, National YangMing University, Taipei, Taiwan
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Samarbeider med Professor Sandra Liekens
ved Ku Leuven, Belgia.
Samarbeid med Prof. Lars Herfindal,
Haukeland Universitetssykehus/UiB
Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering
Reviewer for tidskriftet Current Topics in
Medicinal Chemistry
Hege
Sletvold

Representant for faggruppa i Nasjonalt
fagorgan for utdanning og forskning innen
farmasi
Veileder for masterstudenter i farmasi,
NTNU
Ekstern sensor, master i farmasi, NTNU

Leder i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering
Prosjektleder for forskningsprosjekt i
Samarbeid med ekstern aktør, Depict AS.
Samarbeider med Boots Norge om
forskningsprosjekt.
Deltaker i forskningsgruppa
Forskningsgruppe for epidemiologi og
befolkningsundersøkelser.

Linda
Reppe

Representant for Nord Universitet i
studieprogramrådet, Master i farmasi ved
NTNU

Samarbeid med
legemiddelinformasjonssentre og klinisk
farmakologiske miljøer i Skandinavia

Medlem i praksiskoordinatorgruppe felles
for alle farmasiutdanningene i Norge

Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering

Undervisning ved
Trafikklærerutdanningen,
Handelshøgskolen, Nord Universitet
Siver
Moestue

Det henvises til vedlagt CV (Vedlegg 11).

Aileen
Lien

Ekstern sensor i farmakologi ved UiT

Lise
Annie
Bjørnlig
Sagmo

Ingen aktive

Deltaker i forskningsgruppa Legemidler og
legemiddelhåndtering
Deltakelse i forskningsamarbeid med
ekstern aktør, Depict AS.
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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.

Dette punktet er også besvart i søknad 16 (Vedlegg 1). Vi finner det riktig å utdype noe mer her: Det
gjennomføres 17 uker apotekpraksis i emnet, og det er viktig at studentene er godt forberedt på det
som venter av arbeidsoppgaver i apotek i og etter praksisperioden. Tabell 8 og 9 viser hvem i
fagmiljøet som har erfaring fra apotekpraksis. Alle faglig ansatte som deltar i undervisning i
praksisemner har erfaring fra arbeid i apotek, men noe av denne erfaringen er et stykke tilbake i tid.
Noen av de ansatte har derfor gjennomført hospitering i apotek/sykehusapotek i etterkant. Flere av
de ansatte deltar også i forskningsprosjekter som gjennomføres i apotek og får gjennom dette
oppdatert kunnskap om praksisfeltet. Vi bruker eksterne sensorer fra praksisfeltet for eksempel i
forbindelse med FAR201X Bachelor, FAR1003 Samfunnsfarmasi og ikke minst FAR20X2 Farmasøytisk
praksis. Dette er med på å kvalitetssikre at fagmiljøet holdes oppdatert på hva som skjer i
praksisfeltet. Vi leier også inn fagpersoner fra apotekpraksis, spesielt i siste studieår, for å bidra med
oppdatert kunnskap om eksempelvis nye farmasøytiske tjenester som inhalasjonsveiledning.
En av de fagansatte deltar i en nasjonal praksiskoordinatorgruppe med medlemmer fra alle de fem
utdanningsinstitusjonene for farmasi. Arbeidet koordineres av Apotekforeningen, og det avholdes
normalt ett årlig møte der tema er retningslinjer, praktisk avvikling og utfordringer knyttet til praksis,
samt kontinuerlig arbeid for å sikre god kvalitet i praksisoppholdet. Det avholdes i denne forbindelse
også et møte med rekrutteringsavdelingene ved de fire største apotekkjedene der de har anledning
til å komme med innspill i forhold til studiets sammensetning og praksis. Tema som diskuteres er
gjerne hvordan studentene bedre kan forberedes på praksis, hva som kreves av apotekene og
veilederne og fordeling av ansvar for opplæring mellom institusjonene og apotekene.
I tillegg til dette har eksterne representanter for praksis vært involvert i utvikling av 3+2-modellen,
nettopp for å sikre relevans og oppdatering av studiet. Vi har også hatt representanter fra apotek
involvert i arbeidet med å utvikle studieplanen fra 2016 lokalt ved vår utdanning. Arbeidet med
ekstern praksisrepresentant opprettholdes også fra høsten 2018 med opprettelsen av
Studieprogramråd for farmasi, der en av de eksterne representantene er driftskonsesjonær og
apoteker.
Før studentene går ut i praksis, avholdes det en praksisveiledersamling der fagmiljøet og eksterne
praksisveiledere deltar. Dette er også et forum for faglig oppdatering for ansatte.
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De formelle kravene til praksisveilederne er at de skal ha minimum bachelorgrad i farmasi, minst ett
års erfaring fra jobb i apotek, minst 80% stilling og delta på praksisveiledersamling. Dette er
beskrevet i Retningslinjene for tildeling av praksisapotek fra Apotekforeningens praksispool (vedlegg
9). Vi er kjent med at Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger §3 beskriver at
praksisveileder i apotek som hovedregel bør ha formell veiledningskompetanse. Det jobbes med å
utvikle formelle kurs for apotekfarmasøyter som skal være praksisveiledere for bachelor- og
masterstudenter. Arbeidet er et samarbeid mellom representanter fra praksiskoordinatorgruppa og
Apotekforeningen, som etter planen skal ende opp i et konkret kurstilbud for farmasøyter før
RETHOS skal implementeres i 2020.
Stiftelsen til fremme for norsk apotekfarmasi har åpnet for muligheten til å søke om midler til
kombinerte stillinger mellom apotek og utdanningsinstitusjonene, nettopp for å stimulere til
samarbeid mellom praksisfeltet og utdanningen. Farmasiutdanningen fikk 25. oktober 2018 beskjed
om at vi har fått innvilget søknad om midler til en 30% stilling i en to-årig prosjektperiode. Målet er å
involvere en apotekfarmasøyt i arbeidet med videreutvikling av praksisemnet og delta i arbeidet med
tilpasning av ny studieplan til RETHOS.
Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø

Se søknad 16 og
Vedlegg 11

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist

Vedlegg 14

Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig

Vedlegg 15

utviklingsarbeid
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som

Se tabell 11

fagmiljøet deltar aktivt i

Vedlegg
1. Søknad om reakkreditering fra 2016
2. Utvekslingsavtale med School of pharmacy, University of Eastern Finland
3.
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a. Forslag til ny studieplan med endringer i 3. studieår og i overordnet del for BAFAR17 og
BAFAR18.
b. Informasjonsbrev sendt til studentene 27. august 2018, med varsel om foreslåtte
endringer i 3. studieår.
c. Utdrag av studieplanen sendt som vedlegg til informasjonsbrevet til studentene.
4. Rapport fra arbeidsgruppa i farmasi, 3+2-prosessen inkl. redegjørelse for 3+2-arbeidet
5. Referat fra Profesjonsrådet i farmasi februar 2014, med endelige læringsutbyttebeskrivelser
og enighet om studiepoengfordeling i bachelor i farmasi.
6. Notat om endring av praktisk eksamen, OSCE.
7. Kurs som tilbys på engelsk ved School of Pharmacy, University of Eastern Finland.
8. Utvekslingsavtale med Instituto Politecnico do Porto, Portugal.
9. Apotekforeningens praksispool. Retningslinjer for fordeling av praksisplasser i farmasi.
10. Apotekforeningen v/Ellen Finstad. Uttalelse om arbeidet med praksisavtaler i farmasi.
11. CV, Siver Moestue, inkl. publikasjonsliste og oversikt over nasjonale og internasjonale
nettverk.
12. Mandat for faggruppeleder, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
13. Mandat for studieprogramansvarlig, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
14. Oppdaterte publikasjonslister for fagmiljøet
15. Sagmo Lise AB. Profileringsdokument. Søknad om opprykk til førstelektor.
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Erasmus+ Programme
Key Action 1

- MobiliW for learners and staff Higher Education Student and Staff Mobility
fnter-institutional agreement 2016-2021
between programme countries
The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context
of the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for
Higher Education in all aspects related to the organisation and management of the mobility, in particular
the recognition of the credits awarded to students by the partner institution.

A. Information about higher education institutions
Name of

the
institution
Nord

Erasmus
code
N BODOO4

University

Contact details
(email, phone)
Adm inistrative contact:

Monica Brobakk
Head of International Office

Faculty of
Nursing and

monica. brobak@nord. no

Tel: +47 755 17803

Health
Science

Website

Nord University:
htto ://www. nord. no/en
Study offers in English
htto : //www. nord. no/en/studies/o
roora m mes-cou rses/enolish -

studv-offers/

Elena Popova

Erasmus+ institutional coordinator
elena. oooova@nord.no
Tel.: +47 755 L7909

Departmental contact:
Unn Siri Olsen

Programme coordinator Pharmacy
unn.s.olsen@nord. no
Tel: +47 742L 2388
Nord University, Campus Namsos
Finn Kristiansens Veg 1
7804 Namsos
Norway

Itå-Suomen
yliopisto
(University
of Eastern
Finland)

SF KUOPIO12

Adm ínistrative contact

Ms. Mia Laurlla
Tel. +358 294458L94
mia.laurila@uef.fi
Depaftmental contact
Lecturer Jaana Veki

www.uef.fi
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School of Pharmary, P.O. Box 1627, FI7O2tt Kuopio, Finland
tel. +358 2944 54405 iaana.veki@uef.fi

B. Mobility numbels per academ¡c year
The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than the
end of January in the preceding academic year.

FROM

TO

Area
code

Subject area
name

lrscEDl

Study
cycle
tt'r 2nd,
3rd

FI

N

0916

Pharmary

1st

N

FI

0916

Pharmacy

1st

FROM

TO

Area
code

Number of student mobility periods

for
Studies
Students x nlonths

Student Mobrlrty

Students x months

2x5

2x5

Number of staff mobility periods

Subject area name

for
ing
x hours

Staff Mobility for
Training

Staff Mobilily

IrscED]

Student Mobility for
Traineeships

Teach

Weeks

Weeks

FI

N

0916

Pharmacy

1x8

1

N

FI

0916

Pharmacy

1x8

1

C. Recommended language skills
The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responslble for providing
support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start of
the study or teaching period:
Receiving

institution

Area
code
lrscEDl

Language
of instruc-

tion

1

Language
of instruction 2

Recommended language of instruction
level
Student Motlility for
Studies

Staff Mobìlrty for
Teaching

N BODOO4

0916

English

Norwegian

B2

c1

SF KUOPIO12

0916

English

Finnish

B1
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For more details on the language of instruction recommendations, see the course catalogue of each
institution,
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D. Additional requirements
N BODOO4:

httos : //www. nord. no/en/Student/student-l ife/disabil itv-services
SF KUOPIO12:

htto : //www. uef .filen/stud ies/accessi

bi

I

itv- i n-stud ies

E. Calendar
1.

Applications/information on nominated students must reach the receiving institution by:

Receiving

Autumn term*

institution

Spring term*

Imonth]

Imonth]

N BODOO4

1 April (nomination)
15 April (application)

15 September (nomination)
1 October (application)

SF KUOPIO12

15 April (nomination by e-mail)
30 April (online)

15 September (nomination by e-mail)
30 September (online)

[*

2.
3.

to be adapted in case of a trimester systemJ
The receiving institution will send its decision within

I

(eight) weeks.

A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than 5 (five) weeks after
the assessment period has finished at the receiving HEL
N BODO04: the student is responsible for ordering a transcript of records through StudentWeb

4.

Termination of the agreement

In the event of unilateral termination, a notice of at least one academic year should be given. Neither the
European Commission nor the National Agencies can be held responsible in case of a conflict.

F. fnformation
I

lê¡sÄina

cvalama

tha incfi}rllirrne

N BODOO4: https://www.nord.no/en/Student/exam
SF KUOPIO

2.

12

: htto //www.
:

uef

.filen/studies/cred its-a

nd

-qrades

Visa

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for
incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for
Higher Education.

Informatíon and assistance can be provided by the following contact points and information sources:
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Institution

Website for information

Contact details
(email, phone)

N BODOO4

international@nord. no

SF KUOPIO12

international@uef ,fi

Tel. +358

29¿+4

58065/58L70

htto ://www. udi.no/en/want-to-aoolv/studies/

For students : htto : //www. uef .filen/studies/visasand- resid ence-oermits

For staff:
htto : //www. uef .filen/we b/i nternationa lstaff/entrv-

oermits

3.

Insurance

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming and
outbound mobile participants, according to the reguirements of the Erasmus Charter for Higher Education.
The receiv¡ng institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover ís not
automatically provided, Information and assistance can be provided by the following contact points and
information sources:

Institution

Contact details

Website for information

(email, phone)
N BODOO4

international@nord. no

https://helsenorse. nolforeieners-in-norwav/health-carebenefits-duri ne-a-temDora rv-stav-i n-norwav

SF KUOPIO12

international@uef.fi

For students: htto://www.uef.filen/studies/insurance

Tel. +358 2944
5806s/s8170

For staff:
htto : //www. uef , filen/web/i nternation alstaff/i nsurance

4.

Housino

The receiving institution will guide incoming mobile pafticipants in finding accommodation, according to
the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.
Information and assistance can be provided by the following persons and information sources:

Institution

Contact details

Website for information

(email, phone)
N BODOO4

Studentinord (Student Welfare
Organisation)
bolio @studentinord. no

http://www. studenti nord. nolhom e

SF KUOPIOl2

Kuopio campus:
customerservi ce@ k uooas. fi

For students:
htto : //www. uef . filen/web/g uest/stud ies/student-

accommodation
For staff:
http : //www. uef. filen/web/i nternationa lstaff/housi nq
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G.

SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)

Institution
N BODOO4

Name, function

Head

ofthe School of Pharmacy

Prof. Jarkko Ketolainen

1

Signaturel

Director of Student and Academic
Affairs
Jan Atle Toska

SF KUOPIO12

Date

17-r0,tr
tol+ ''l¿&

Scanned slgnatures are accepted
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Faggruppeleder (Nivå 3)
Faggruppeleder har et overordnet strategisk lederansvar for faggruppen, rapporterer til
dekan og inngår i dekan sin ledergruppe.
Faggruppeleder har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens
kompetanseprofil innen forskning, innovasjon, undervisning og formidling.

Faggruppeleder er delegert følgende ansvar fra dekan:
Forskning og innovasjon
•

Legge til rette for god forskningsvirksomhet, innovasjon og fagutvikling hos ansatte og studenter

•

Strategisk forskning- og prosjektledelse med fokus på universitetets fagområder og ph.d i studier
av profesjonspraksis

•

Forankre søknader om finansering av eksterne forskning, innovasjon- og undervisningsprosjekter
i egen faggruppe 5 uker før søknadsfristen.

•

Informere dekan om kvalitet og prioriteringer om søknader som skal forankres ved fakultetet i
planleggingen av søknadsskriving.

•

Utarbeide strategisk utstyr- og investeringsplan for forskning og innovasjon

•

Stimulere til internasjonalisering, nettverksbygging og økt BOA finansiert forskning i faggruppen

•

Forvalte faggruppens årlige insentivmidler for økt forskningsproduksjon og kvalitet.

Utdanning
•
•
•
•
•
•

Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene til utdanningsprogrammene i henhold til
forskrifter og lovverk
Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller tilsynsforskriften og
annet lovverk til enhver tid
Representere faggruppen i relevante utvalg
Være leder for faggruppens studieprogramansvarlige
Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering
Utarbeide strategisk utstyr- og investeringsplan for utdanningene

Kommunikasjon og formidling
•

Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieledere, studieprogram, kull- og
emneansvarlige

•

Videreformidle relevant informasjon fra Dekanat og Fakultetets ledergruppe til egen faggruppe,
og fra faggruppen til Dekanat, Direktør og ledergruppen.
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
•

Bidra aktivt til medvirkning og dialog. Det legges særlig vekt på å bidra til å skape en positiv
organisasjonskultur, samt kontinuerlig fokus på HMS.

•

Sikre meget god kvalitet og omfang i forskningsformidling fra faggruppen, inkludert sikre at Nord
universitet sine retningslinjer for «open-access» publisering følges.

Faggruppeleder har personalansvar og oppfølging av alle ansatte som tilhører faggruppen. Dette
inkluderer:
o

Tilrettelegging av langsiktig utvikling av den enkeltes kompetanse i tråd med Nord
universitet og fakultetet sine mål, strategi og handlingsplaner

o

Spesiell fokus på tilrettelegging av gode rammebetingelser for FoU-tid for faggruppens
ansatte

o

Utarbeide utkast til individuelle arbeidsplaner for tilsatte i faggruppen som godkjennes
av dekan

o

Årlig medarbeidersamtale

o

Der Dekanen beslutter det kan personalansvaret delegeres til ledere på nivå 4.

Faggruppeleder er sammen med Studieprogramansvarlig og ledere på nivå 4 ansvarlig for å legge
fram et utkast til individuelle arbeidsplaner for fakultetets tilsatte som sikrer faglig bærekraft i
studieprogram samt tilsattes forskningsplikt. Dette krever et godt samarbeid på tvers av studiested,
fagområder og studienivå. Faggruppeleder oversender første utkast til individuelle arbeidsplaner
med dekan innen 1. juni hvert år. Planene vedtas av dekan senest 1. september hvert år.
Faggruppeleder informerer Dekan hvert kvartal om eventuelle større revisjoner i arbeidsplaner.
Rapporteringsvei og ledelse
Faggruppeleder rapporterer til dekan i alle saker av betydning for virksomheten ved fakultetet. I
saker av økonomisk og/eller administrativ betydning rapporteres det også til fakultetsdirektør. Det vil
bli gjennomført semestervise dialogmøter med dekan og direktør. Behov for administrativ støtte til
faggruppeleder/faggruppens vitenskapelige ansatte meldes til fakultetsdirektør som prioritere og
fordeler administrativ støtte. Faggruppeleder har ansvar for og skal:
•

Prioritere å delta i fakultetets operative ledermøter, og bidra med konstruktiv dialog til
fakultetets strategiske arbeid og felles ledelse

•

Holde dekan oppdatert om alle forhold av betydning i faggruppen

•

Følge opp fakultetets handlingsplan

•

Definere sentrale målområder som det rapporteres på gjennom dialogmøter og årlig
medarbeidersamtaler med dekan

•

Rapportere på sentrale målområder definert av dekan og Fakultetet- og Universitetets
strategidokumenter

•

Ansvar for samlet rapportering av innspill og prioriteringer på vegne av faggruppen til dekan

•

Økonomiske fullmakter i henhold til vedtatte budsjettrammer for faggruppen

•

Forvalte faggruppeleders strategiske midler innenfor lovverk og universitetets strategi
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
•

Ansvar for at faggruppen drives innenfor aktuelle regler og forskrifter, styrets vedtak og
Universitetets og Fakultetets strategi

•

Medvirke til strategisk stillingsplan for faggruppen i et 3-5 års perspektiv

•

Delta i, og i noen tilfeller lede arbeidsgrupper ved fakultetet

•

Faggruppeleder har sammen med dekanatet ansvar for samfunnskontakt og oppfølging av
eksterne samarbeidspartnere og internasjonalisering. Omfang av faggruppeleders ansvar
avklares med dekan.

•

Etter godkjenning fra dekan, mulighet til å delegere fullmakter videre til operative ledere på nivå
4, og studieprogramansvarlige ved fakultetet.

Overtid og timekontakter
Avtaler om overtid og timekontrakter skal forhåndsgodkjennes av fakultetsdirektør. Ved behov for å
pålegge vitenskapelige ansatte overtid, eller ved avtale om timekontrakter kontaktes
Fakultetsdirektør/Kontorsjef for godkjenning av avtale før kontrakt og plan for overtid signeres.
Signering kan gjøres av faggruppeleder, direktør, kontorsjef eller dekan. Når vitenskapelige ansatte
pålegges overtid, skal det i hvert tilfelle, tegnes en kontrakt mellom arbeidsgiver og den
vitenskapelige ansatte på forhånd, før arbeidet utføres, og det skal føres timeliste i henhold til
avtalen. Kontrakten skal registreres i arkiv – og saksbehandlersystemet Public360. Det utbetales ikke
overtid for arbeid som er gjennomført uten skriftlig kontrakt.

Midlertidige og faste stillinger
Dekan er ansvarlig for utlysning og tilsetting i alle stillinger ved fakultet. Innspill til strategisk
stillingsplan meldes til fakultetsdirektør gjennom et internt notat som utreder behovet for stillinger.
Ansvarsfordeling ved intervju i stillinger avklares med dekan i hvert enket tilfelle.

Insentivmidler forskning
Faggruppeleder forvalter faggruppens årlige tildelte insentivmidler for forskning

Følgende områder ligger ikke til faggruppeleders mandat:
o

Inngå avtaler på vegne av Fakultet eller Universitet

o

Signere kontrakter på vegen av Fakultet og Universitet

o

Fordele FoU-tid blant faggruppens tilsatte utover rammen for arbeidstidsbestemmelser

o

Endre på arbeidsoppgaver og forskningstid hos tilsatte stipendiater

o

Tildele annum utover framforhandlet ramme

o

Godkjenne permisjonssøknader
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieprogramansvarlig
Bakgrunn:
I følge Meld. St. 16 «kultur for kvalitet i høyere utdanning» er god studieprogramledelse viktig for å
skape helhet og sammenheng i studieprogrammene. I følge studietilsynsforskriften § 2-3 skal
«Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling
av studiet». Som et del av Nord universitet sitt systematiske kvalitetssikringssystem for utdanning
sikres enhetlig studieprogramledelse gjennom funksjon som studieprogramansvarlig - SPA. Fakultet
for sykepleie og helsevitenskap skal tilrettelegg rammer for enhetlig studieprogramledelse ved våre
studieprogram.

Struktur:
•
•

Hvert bachelor og masterprogram ved FSH har en utpekt studieprogramansvarlig.
Studieprogramansvarlig skal minimum være ansatt i hovedstilling ved Nord universitet, og
fortrinnsvis inneha førstekompetanse. For masterstudier er førstekompetanse et krav.

•

Studieprogramansvarlig er rådgivende innen fag og pedagogikk. Studieprogramansvarlig
utøver sine oppgaver i tett samarbeid med, og i dialog med; dekan, prodekan utdanning,
faggruppeleder, emneansvarlig, fagligtilsatte og studenter. Studieprogramansvarlig
rapporterer primært til faggruppeleder og prodekan utdanning.
Studieprogramansvarlig er fast medlem i fakultetets utdanningsutvalg.
Arbeidet med studiekvalitet ved studieprogram som undervises ved flere studiesteder skal
ledes av en studieprogramansvarlig. Dette gjelder primært for Bachelor sykepleie. Denne
leder et team av lokale ledere med studieprogramansvar som har et felles ansvar for
studiekvalitet i studieprogrammet.

•
•

•

Studieledere med studieprogramansvar rapporterer til den studieprogramansvarlige for hele
fagområdet på studiekvalitet og læringsmiljø, og har et særskilt ansvar for samarbeid på
tvers av studiesteder. Studieprogramansvar for årsenheter eller valgemner innen
masterprogrammer legges i løpet av 2018 til studieprogramansvarlig for aktuell mastergrad.

•

For hvert studieprogram skal studieprogramansvarlig etablere et studieprogramråd med
interne og eksterne representanter, samt studentrepresentanter (se egen beskrivelse).

Rammer:
Funksjonen som studieprogramansvarlig tilsvarer normalt 20% stilling. Dette kan justeres opp- eller
ned etter programstørrelse og behov. Det skal være rom for utvikling av kompetanse innen
studieprogramledelse innen stillingsrammen. Behov for administrativ støtte avklares med
fakultetsdirektør.
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Oppgaver og ansvar:


Studieprogramansvarlig skal lede, legge fram saker og gjennomføre minimum ett årlig møte i
studieprogramrådet



Studieprogramansvarlig skal sikre et kollektivt ansvar for studiet i fagmiljøet.



Studieprogramansvarlig skal planlegge og utvikle fag- og studieplaner, herunder utvikle og
sikre programmets faglig profil, design, innhold, pedagogisk kvalitet og relevans. Det skal
sikres god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelse, læringsaktiviteter og
vurderingsformer. Emnene i studiet skal sikre at studentene når studiets læringsutbytter.
Internasjonalisering i studieprogrammet skal til enhver tid sikres og utvikles.
Studieprogramansvarlig har ansvar for at utdanningen er av høy internasjonal kvalitet.



Studieprogramansvarlig skal godkjenne at veiledere og sensorer for masteroppgaver innehar
den kompetanse og fagprofil som aktuell oppgaves tematikk omhandler.



Studieprogramansvarlig skal gjennom systematisk arbeid og revisjon avdekke og utbedre
eventuell svikt i kvalitet. Herunder også ivareta avvik som måtte avdekkes eller som meldes
fakultetet. Dette skjer i samarbeid med faggruppeleder.



Studieprogramansvarlig skal sikre og utvikle et godt læringsmiljø for studentene i
studieprogrammet. Programansvarlig skal gjennomføre semestervise dialogmøter med
studenter på alle årstrinn og sikre gode relasjoner mellom studenter og fagmiljø.
Programansvarlig skal kontinuerlig kvalitetssikre hele studieløpet og igangsette
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse. Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem for utdanning skal implementeres og til enhver tid følges.



Studieprogramansvarlig skal utarbeide en årlig studieprogramrapport til dekan (etter
nærmer gitt mal), som oversendes fakultetets utdanningsutvalg innen årlig angitt dato,
normalt medio september.



Studieprogramansvarlig skal sikre forskningsbasert faglig innhold og undervisningsformer i
programmet, samt at undervisningen ivaretas av robuste forskningsmiljø ved fakultet.
Studiene skal til enhver tid tilfredsstillekrav i lov- og forskriftsverket.



Studieprogramansvarlig skal sikre studiets relevans og skal sammen med fakultetets ledelse
samarbeide med praksisfelt og samfunnsliv, samt samarbeide og være i dialog om faglig og
pedagogisk kvalitet på fakultet og universitet.



Studieprogramansvarlig er sammen med faggruppeleder og studieleder ansvarlig for å legge
fram et utkast til individuelle arbeidsplaner for fakultetets tilsatte som sikrer faglig bærekraft
i studieprogrammet samt ivaretar tilsattes forskningsplikt. Dette krever et godt samarbeid på
tvers av studiested, fagområder og studienivå. Faggruppeleder er ansvarlig for å oversende
2
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Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
første utkast til individuelle arbeidsplaner med dekan innen 1. juni hvert år. Planene vedtas
av dekan senest 1. september hvert år.
o Faggruppeleder informerer Dekan hvert kvartal om eventuelle større revisjoner i
arbeidsplaner.


Studieprogramansvarlig skal avholde et årlig faglærermøte for emneansvarlige i
studieprogrammet. Det skal gjøres en:
o
o
o
o

Gjennomgang av rollen som emneansvarlig for en felles forståelse
Etablere god sammenheng mellom læringsmålene på emnenivå og studiets
læringsutbytte
Etablere god sammenheng mellom de ulike emnene
Diskutere felles problemstillinger knyttet til planlegging, gjennomføring og
evaluering av læringsaktivitetene.

Relevante dokumenter, forskrift og lovverk
Kvalitetshåndbok for utdanningskvalitet , lover, forskrifter og retningslinjer

Figur 1. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin struktur for enhetlig studieprogramansvar
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REAKKREDITERING 2018- VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for videreutdanning i psykisk helsearbeid under
forutsetning av at punkt 2 til 4 innfris.
2. Reviderte praksisavtaler må foreligge innen studiestart høsten 2019.
3. Kravet om 10 prosent professor eller dosentkompetanse må innfris innen utgangen
av 2019.
4. Fakultetet må redegjøre for hvem som skal være studieprogramansvarlig. Dette bør
avklares før studieprogrammet skal publiseres i januar 2019.
5. Det må jobbes videre med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.
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Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016), hvor dette programmet inngår.
Nedenfor er studiemodellen for studieprogrammet videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Alle emner er på 10 studiepoeng, med unntak av fordypningsemnet som går i semester 3 og
4, det er på 20 studiepoeng og inneholder obligatorisk praksis. Fire emner er obligatoriske, i
tillegg til ett valgemne som kan tas parallelt med obligatoriske emner eller søkes innpasset.
Emneplan for tre valgfrie emner er vedlagt søknaden.
Studieplanen har en faglig profil der fagutøvelsen skal utvikles med utgangspunkt i den
enkelte studentens faglige ståsted. Individuell tilnærming til pasientenes /brukernes behov
er sentralt for utøvelsen av psykisk helsearbeid og for fagutvikling og forskning i fagfeltet.
Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og tilbys vekselsvis i Trøndelag og Bodø, med
opptak annen hvert år på de ulike studiestedene.
Tabell 1 Studiemodell for Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Emne
1. semester
2. semester
3. semester
Innføring i
vitenskapelig
tenkning og
x
forskningsarbei
d i helsefag
10 stp.
Perspektiv i
psykisk
helsearbeid
10 stp.
x
x
Kommunikasjo
n, samarbeid
og relasjon
10 stp.
x
(valgemne)
x
10 stp.
Fordypning i
psykisk
helsearbeid
20 stp.*
x

4. semester

x

Fakultetets behandling av søknaden
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en tverrfaglig videreutdanning på 60 studiepoeng
som går på deltid over to år. Videreutdanning i psykisk helsearbeid innebærer en
samordning og oppdatering av studietilbud som har vært gitt tidligere. Videreutdanning i
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psykisk helsearbeid har tidligere vært tilbudt som selvstendig videreutdanning fra studiested
Bodø, og som første 60 studiepoeng av master i psykisk helsearbeid ved studiested
Namsos/Levanger. Denne studieplanen er utarbeidet på bakgrunn av styrevedtak om at like
studier ved Nord universitet skal ha en felles studieplan.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid følger rammeplan og forskrift for videreutdanning i
psykisk helsearbeid av 2005. Videreutdanningen kan inngå som første halvdel i en planlagt
Master i helsevitenskap (navn er ennå ikke avklart). Studiet er derfor lagt på masternivå. Ved
vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot kravene i studietilsynsforskriften, legges
kravene for mastergradsstudier til grunn.
Saken ble 5. oktober 2018 behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH, som gjorde følgende
vedtak (sak 24/18):
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) for Videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av
at
følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledningen er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

FSH har vedtatt at det skal
utarbeides engelsk versjon av
alle emnebeskrivelser.

Samsvar med NKR: OK
Dekkende navn: OK

75/18 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid - 17/04288-14 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid : Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid

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

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

Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier:
Det fremheves i søknaden at
videreutdanningen
kan
innpasses i en planlagt
master i helsevitenskap.
Masteren
er
under
utarbeidelse.
Relevans for arbeidsliv: OK
OK

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(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.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.

OK

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

OK

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

OK.
Se også kommentar.

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

Alle praksisavtaler er under
revisjon. Fakultetet
forholder seg til gamle
praksisavtaler inntil de nye
er på plass. Vedlegg 7
inneholder oversikt over
dagens praksisavtaler. Se
kommentar.

OK

OK

§3-2 Akkreditering av mastergradsstudier
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og
ha tilstrekkelig faglig 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

OK

OK
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emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på OK
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.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(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.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst
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.
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.
(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.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale

Vurdering av kravene
OK

OK

SPA ikke avklart. Se
kommentar.

Krav til kompetansenivå:
Må følge opp krav som ikke
er innfridd om 10%
dosent/professor. Se
kommentar.

OK
OK
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samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet OK
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Kommentar:
Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap har levert en grundig utarbeidet
reakkrediteringssøknad som viser at videreutdanning i psykisk helsearbeid er solid forankret
i fagmiljøet. Studiet er i stor grad yrkesrettet, noe som sikrer studiets relevans for yrkeslivet
og den faglige kvaliteten på innholdet. Læringsutbyttene på både overordnet- og emnenivå
er fagspesifikke og detaljerte, og på bakgrunn av studiets innhold og oppbygning skal
studentene få den nødvendige innsikten og erfaringen de trenger for å beherske ulike
tilnærminger relatert til fagområdene i studieprogrammet. Det er godt argumentert for
valgene som er tatt og emnene er grundig beskrevet.
Søknaden svarer konkret og utfyllende på de fleste kravene i studietilsynsforskriften. Det er
imidlertid enkelte punkter som krever nærmere omtale:
§2.2 Krav til studietilbudet
§2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Studieprogrammet er ikke gradsgivende, men gir likevel mulighet for studentutveksling
gjennom utvekslingsavtale med Haifa University, som omhandler studenter fra
videreutdanning og master i psykisk helsearbeid. Avtalen gjelder Master i psykisk
helsearbeid (som nå fases ut), men fakultetet vurderer det som realistisk å få samme avtale
for videreutdanning i psykisk helsearbeid.
§2.2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Studieprogrammet videreutdanning i psykisk helsearbeid inneholder 5 ukers obligatorisk
praksis. Vedlegg 7 viser avtaler man har per i dag. Avtalene er inngått mellom UiN og
Nordlandssykehuset, og HiNT og flere kommuner i Trøndelag. Noen av avtalene er av eldre
dato og som følge av fusjonen er alle samarbeidsavtaler i FSH for tiden under revidering og
er planlagt ferdigstilt høstsemestret 2018. Fakultetet bekrefter at de eksisterende
praksisavtalene er gjeldende, og i bruk, inntil nye er inngått.
Det er en forutsetning for reakkreditering at FSH ferdigstiller arbeidet med revidering av
praksisavtalene.
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§2.3 Krav til fagmiljøet
§2.3.3 Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet
FSH har i sin søknad om reakkreditering ikke avklart om videreutdanning i psykisk
helsearbeid skal ha egen studieprogramansvarlig eller om studieprogramansvarlig for master
i psykisk helsearbeid også skal inneha funksjon som studieprogramansvarlig for dette
studiet. I søknaden beskrives kompetansen studieprogramansvarlig ved master i psykisk
helsearbeid skal ha, men det er ikke oppgitt videre opplysninger om hvem som skal ha
denne rollen.
Fakultetet bør redegjøre for hvem som er studieprogramansvarlig, evt. oppgi en person som
har tilsvarende rolle som SPA ville hatt i påvente av en avklaring. Ideelt sett bør SPA være på
plass før studieprogrammet utlyses i begynnelsen av januar 2019.
§2.3.4 b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professoreller dosentkompetanse.
Per i dag innfris ikke kravet om 10 prosent professor og dosentkompetanse. FSH er tydelig i
sin søknad på at de er oppmerksomme på mangelen, og de har en klar strategi for hvordan
de skal oppnå kravet. I løpet av høsten 2018 har en ansatt i 50 % stilling søkt om opprykk til
dosent, og i løpet av våren 2019 skal en ansatt i 100% stilling søke om opprykk til professor.
Hvis disse to får opprykk vil kravet om toppkompetanse være innfridd.
Det bør være en forutsetning for reakkreditering at kompetansekravet dekkes i løpet av
2019.

Vedlegg:
Dekanvedtak reakkreditering av Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Søknad om re-akkreditering videreutdanning i psykisk helsearbeid
Rammeplan for psykisk helsearbeid
Praksisavtaler samlet for psykisk helsearbeid videreutdanning og master
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Saksansvarlig:

Trine Karlsen

Arkivreferanse:

18/03850-2

Saksbehandler

Siri Gro Steinnes

Dato
Saksgang:

05.10.2018
Dekanvedtak (tidligere behandlet av
Lokalt utdanningsutvalg ved FSH)

Sak: Reakkreditering 2018 – Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Vedtak:

Dekan vedtar å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon) for
Videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av at følgende punkt innfris:

1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.

Vedlegg:
Fakultetets søknad om reakkreditering, med vedlegg
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), samt egen plan
for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016), hvor dette programmet
inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en tverrfaglig videreutdanning på 60 studiepoeng som går
på deltid over to år. Studiet er på mastergradsnivå og kan inngå som de første 60 studiepoeng av en
planlagt Master i helsevitenskap (navnet på denne er fortsatt uklart), fordypning psykisk helsearbeid,
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet. Studenter som har søkt og
fått opptak på Master i helsevitenskap, kan søke innpassing av videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er ei ny utdanning, og innebærer en samordning og oppdatering
av studietilbud som har vært gitt tidligere. Videreutdanning i psykisk helsearbeid har tidligere vært
tilbudt som selvstendig videreutdanning fra studiested Bodø, og som første 60 studiepoeng av
master i psykisk helsearbeid ved studiested Namsos/Levanger. Denne studieplanen er utarbeidet på
bakgrunn av styrevedtak om at like studier ved Nord universitet skal ha en felles studieplan.
Saken ble 5. oktober 2018 behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH, som gjorde følgende vedtak (sak
24/18):
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) for Videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av at
følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2018.

Definisjoner og valg som er gjort
Videreutdanning i psykisk helsearbeid følger rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk
helsearbeid av 2005. Videreutdanningen kan inngå som første halvdel i en planlagt Master i
helsevitenskap (navn er ennå ikke avklart). Studiet er derfor lagt på masternivå. Ved vurdering av
reakkrediteringssøknaden opp mot kravene i studietilsynsforskriften, legges kravene for
mastergradsstudier til grunn.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva søknaden skal
inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og en kort beskrivelse av hvordan kravene er oppfylt. Når det
står OK øverst, betyr det at kravene vurderes å være oppfylt.
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK:
Opptakskrav er beskrevet og begrunnet med at det følger
rammeplanen og mastergradsforskriften. Det er
beskrevet at tidspunkt for opptak og studiestart er høst
2019, med opptak hvert år vekselvis i Bodø og Trøndelag.
Rangeringsregler er beskrevet og følger reglene i forskrift
om studier og eksamen ved Nord universitet.
Det er beskrevet og begrunnet hvordan relevante lover
og forskrifter er oppfylt. Studiet er regulert av rammeplan
og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid fra
2005, og det er beskrevet og begrunnet hvordan
rammeplanen er oppfylt. Det er begrunnet hvordan
mastergradsforskriften er oppfylt når det gjelder
læringsutbytter og opptakskrav. Det er beskrevet at
studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved
Nord universitet og lov om universiteter og høyskoler, og
at vurderingsordningene er beskrevet i tråd med
godkjente vurderingsformer ved Nord universitet. Det er
oppgitt at studiet ikke er omfattet av forskrift om
skikkethetsvurdering, de nye RETHOS retningslinjene eller
sertifiseringsordning for kandidatene.

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

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av studiemodellen. Det
er beskrevet at det pr i dag eksisterer en avtale om
utveksling med Haifa University. Progresjonskravene er
beskrevet, og det er lagt ved studieplan og
emnebeskrivelser for hele studiet.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

OK:
Læringsutbyttet (LUB) er beskrevet, og det er gjort rede
for hvordan LUB er i samsvar med NKR. Studiets navn
på norsk er Videreutdanning i psykisk helsearbeid, på
engelsk Further Education in Mental Health Work. Det
er begrunnet hvordan studiets navn er dekkende for
innhold og nivå.

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

OK:
Det er beskrevet hvordan studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv og for videre studier. Det er
gitt eksempler på mulige yrker og videre utdanning til
mastergrad og PhD. Det er beskrevet hvilke
mastergrader og PhD kandidatene kan søke opptak til.
Det er beskrevet hvordan Nord universitet jobber med
å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert ved å ta
med ny forskning i pensum, bruk av egen forskning i
undervisningen og deltakelse i forskningsgruppa i
psykisk helse der de fleste i faggruppen er medlemmer.
Rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for
kompetansen er beskrevet i søknaden.

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

OK:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per
semester totalt, samt fordelt på kategoriene
undervisning, selvstudium og eksamensforberedelse.
Timetall per semester er vist i tabell, og det er
beskrevet hvordan tallene kommer fram og hvordan
timetallet er tilpasset studietilbudets profil og
læringsutbytte. Timetallet ligger innenfor kravet som er
1500-1800 timer per år.

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

OK:
Studiets emner er beskrevet, og det er angitt hvilke
emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie.
Det er begrunnet hvordan studiets innhold og
oppbygging gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet, dette er illustrert i en tabell som viser
sammenhengen mellom overordnet læringsutbytte og
læringsutbyttet på hvert av emnene. Det er beskrevet
og begrunnet at nødvendig infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner er på plass.
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(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.

OK:
Det er gitt oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes, det er begrunnet
valg av undervisnings-, lærings- og vurderingsformer og
hvordan disse formene gir grunnlag for å oppnå
læringsutbyttet. Det er beskrevet hvordan fagmiljøet
legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen ved at studentene presenterer
caseoppgaver for hverandre, PBL, flipped classroom
med oppgaveløsning og veiledning på samlingene.

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

OK:
Det er beskrevet hvordan studentene vil møte
forskning og/eller faglig utviklingsarbeid, og det er
begrunnet at studiet har en relevant kobling til dette.

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

OK:
Det er beskrevet ordninger for
internasjonalisering som engelskspråklig
pensum, vitenskapelige artikler og
gjesteforelesninger. Det er begrunnet at
ordningene er relevante for studietilbudet.
Vedlagt er utvekslingsavtale med Haifa
University som legger til rette for både
student- og ansattutveksling.

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

OK:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid fører ikke fram til
en grad, og det er derfor ikke krav om internasjonal
studentutveksling.
Det foreligger en avtale med Haifa University. Det er
beskrevet ordning for studentutveksling og begrunnet
at avtalen er faglig relevant. Det er beskrevet hvilket
tidspunkt i studiet utveksling er mulig og at det kan
inngå i det ordinære studieløpet i emnet Fordypning i
psykisk helsearbeid (siste studieår).

(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK:
Det er beskrevet at det har vært separate og ulike
praksisavtaler i Bodø og Trøndelag og at alle
samarbeidsavtaler i FSH er under revidering som følge
av fusjonen.
Søknaden inneholder beskrivelse av hvordan
institusjonen legger til rette for og gjennomfører
praksis i studietilbudet. Det er 5 uker obligatorisk
praksis i emnet Fordypning i psykisk helsearbeid, og
praksisplass tildeles i samråd mellom student og
universitetet. Det er gitt begrunnelse for at praksis er
faglig relevant for studietilbudet og bidrar til at
studentene oppnår læringsutbytte, ved at veiledning
på og refleksjon over egen praksisutøvelse er
nødvendig for å utvikle relasjonskompetanse.
Vedlegg: Det er lagt ved signerte praksisavtaler.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(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.

OK:
Søknaden inneholder oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet.
Fagmiljøets kompetanse er beskrevet, og det er
begrunnet hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner. Fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student er oppgitt. Det er
begrunnet at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter, undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet, ved at
studiet har høy grad av studentaktive
læringsformer. Det er begrunnet hvordan søker
vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid, ved
forutsigbare rammebetingelser, samarbeid
mellom tre campus, at de ansatte har tilknytning
til sitt studiested, stipendiatstillinger, og
kompetansehevingstiltak blant ansatte.

(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UHpedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse
som lang undervisningserfaring på høyere nivå,
formell veilederutdanning, motiverende intervju,
spesialpedagogikk og UH-pedagogikk. Det er
beskrevet tiltak for å sikre og utvikle UH-pedagogisk
kompetanse. Det er gitt redegjørelse for fagmiljøets
digitale kompetanse og at denne sikres og
vedlikeholdes ved opplæring i bruk av digitale
verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

OK:
Søknaden beskriver studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på, og
det er redegjort for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet. Det er beskrevet at det pr
i dag ikke er avklart om det skal være felles
studieprogramansvarlig (SPA) for videreutdanning
og master, og at det derfor er dagens SPA for
master i psykisk helsearbeid om omtales.
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene
knyttet til studietilbudet skal utgjøres
av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være
ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet. I
tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
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.
(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.



(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.



OK:
Andel ansatte i hovedstilling er beskrevet ved at alle
som underviser er ansatt i hovedstilling ved Nord
universitet.
Det er beskrevet og begrunnet hva som er de
sentrale delene av studietilbudet. Det er beskrevet
at det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studiet, dette er vist i en tabell som viser ansatte i
sentrale deler av studiet og disse ansattes
kompetanse.
Det er beskrevet at kravet om minst 50 prosent
førstestillingskompetanse er oppfylt, og at kravet til
toppkompetanse vil bli oppfylt når to forventede
opprykk skjer hhv høsten 2018 og i løpet av 2019.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av den forskningen
og det faglige utviklingsarbeidet fagmiljøet utfører
og har utført de siste fem år, og det er gitt
begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og
faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold
og nivå, videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er
beskrevet at alle ansatte er tilknyttet forskergrupper
i FSH.
Vedlegg: Det er lagt ved publikasjonsliste for de siste
fem årene.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvilke nasjonale
og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i
som for eksempel nasjonale og internasjonale
forskningskonferanser, samarbeid om
Merk:
forskningspublisering, samarbeidsavtale med Haifa
Studiet fører ikke fram til en grad, men University om utveksling og mulig
er tenkt å inngå som første del av en forskningssamarbeid, en ansatt som er på
mastergrad, så punktet anses derfor forskeropphold i USA, og deltakelse i årlig nettverk
for videreutdanning og masterutdanninger i psykisk
som relevant.
helsearbeid på landsbasis.
(forts. neste side)
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(6) forts.

Det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar
aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk, og henvist til nærmere forklaring i
søknadens § 3-2 (3) Akkreditering av
mastergradsstudier.
Det er gitt begrunnelse for hvorfor disse
samarbeidene og nettverkene er relevante for
studiet, se også § 3-2 (3) Akkreditering av
mastergradsstudier.
Vedlegg:
Det er lagt ved liste over deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk.

(7) For studietilbud med obligatorisk OK:
praksis skal fagmiljøet tilknyttet  Søknaden inneholder beskrivelse av erfaring fra
studietilbudet ha relevant og
praksisfeltet og hvordan denne kunnskapen
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. holdes oppdatert. Det er beskrevet at nesten
Institusjonen må sikre at
alle har klinisk erfaring fra praksisfeltet, at noen
praksisveilederne har relevant
har delt stilling mellom universitet og
kompetanse, og erfaring fra
praksisfelt, kontakt med praksisfelt i
praksisfeltet.
fagutviklings- og forskningsprosjekt, hospitering
i praksisfeltet, og at ansatte besøker
praksisfeltet under gjennomføring av
studenters praksisperioder.
Det er gitt beskrivelse av systematisk kontakt
mellom fagmiljøet og praksisveilederne ved
praksisinstitusjon, ved at ansatte i hver
praksisperiode er på besøk på den enkelte
praksisplass en til to ganger og har samtaler
med praksisveileder og student, og ved at
veiledere i praksis evaluerer det pedagogiske
opplegget i hver praksisperiode.
Det er gitt beskrivelse av krav til
praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet. Kravet er helse- og sosialfaglig
utdanning og relevant videreutdanning innen
psykisk helsearbeid.
Det er gitt begrunnelse for hvordan sikre at
praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet, ved å stille krav om helse- og
sosialfaglig utdanning og relevant
videreutdanning innen psykisk helsearbeid og
ved at Nord universitet tilbyr veilederutdanning
av 10 stp omfang for at praksisveiledere skal
oppnå formell veiledningskompetanse.
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§ 3.2 Akkreditering av
mastergradsstudier

Vurdering av kravene

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

OK:
Studiet er ei rammeplanstyrt videreutdanning på
mastergradsnivå i psykisk helsearbeid, og er
tenkt å inngå som de første 60 studiepoeng I
mastergrad ved FSH. Det vurderes at
rammeplanen har definert og avgrenset kravene
til videreutdanningen.

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt OK:
og stabilt fagmiljø som består av
Det er begrunnet at fagmiljøet er bredt ved at det
tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig består av sykepleiere, vernepleiere og sosionom
kompetanse innenfor utdanning,
og at det er gitt eksempler på bredden i
forskning eller kunstnerisk
forskningsområdene. Det er begrunnet at
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal fagmiljøet er stabilt ved at alle emneansvarlige er
dekke fag og emner som studietilbudet ansatt i minimum 50% stilling. Det er begrunnet at
består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha fagmiljøet har høy faglig kompetanse ved at alle
har topp- eller førstekompetanse eller søker om
relevant kompetanse.
opprykk i løpet av studieåret 2018-2019. Det er
begrunnet at fagmiljøet har relevant kompetanse
for studietilbudet ved at alle (unntatt den som
underviser i metodeemnet) har erfaring fra klinisk
arbeid i det feltet utdanningen retter seg mot.
(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.

OK:
Det er begrunnet at fagmiljøet har
forskningsresultater på høyt nivå, dokumentert
ved publikasjonsliste i vedlegg til søknaden. Det
er beskrevet FoU/KU-resultater i samarbeid med
andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og
det er lagt ved liste over deltakelse i nettverk
nasjonalt og internasjonalt som vedlegg til
søknaden.

Innstilling:
Dekan vedtar å reakkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon) for
Videreutdanning i psykisk helsearbeid under forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1.
desember 2018.
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NORD UNIVERSITET

Søknad om reakkreditering
Videreutdanning i
Psykisk helsearbeid
(26.09.2018]
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)






X

Hvorvidt studiet skal
tilbys som (kryss av)
 X
 X



Hvorvidt studiet skal
tilbys som (kryss av)

 X

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

campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet
studiested, oppgi
studiested:-----------nettstudium
nettstudium med samlinger

heltidsstudium
deltidsstudium

Overordnet om studietilbudet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er 60 studiepoeng selvstendig tverrfaglig videreutdanning.
Studiet kan inngå som de første 60 studiepoeng av Master i helsevitenskap (som er under
utarbeidelse - navnet fortsatt under avklaring), fordypning psykisk helsearbeid ved Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap (FSH), Nord Universitet. Videreutdanningen er et deltidsstudium med 4
obligatoriske emner som går over 2 år, i tillegg til ett valgfritt emne som kan tas parallelt med
obligatoriske emner eller som kan søkes innpasset. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er regulert
etter “Nasjonal rammeplan for psykisk helsearbeid”, utformet 1999, med revidering 2005.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid har tidligere vært tilbudt som selvstendig videreutdanning fra
studiested Bodø, og som de første 60 studiepoeng av master i psykisk helsearbeid i Trøndelag
(vekselvis samlinger på Namsos/ Levanger). Denne studieplanen er utarbeidet på bakgrunn av
styrevedtak om at like studier ved Nord Universitet skal ha en studieplan, og bestemmelse om at det
skal tilbys videreutdanning i psykisk helsearbeid både i Bodø og Trøndelag.
Studieplanen har en faglig profil der fagutøvelsen skal utvikles med utgangspunkt i den enkelte
studentens faglige ståsted. Individuell tilnærming til pasientenes /brukernes behov er sentralt for
utøvelsen av psykisk helsearbeid og for fagutvikling og forskning i fagfeltet. Dette inngår i
obligatoriske emner. Fordypningsoppgaven (avsluttende eksamen) har en praksisnær tilnærming.
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For opptak til studiet kreves bachelorgrad i helse og sosialfag. Søkere med annen 3-årig høgskoleeller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp (§9 Opptakskrav i Rammeplan og
forskrift for Videreutdanning i psykisk helsearbeid). I tillegg må søkerne dokumentere minimum ett (i
forskrift til rammeplan) eller to års relevant yrkeserfaring (dersom §5 master). Studenter som har
søkt og fått opptak på master i helsevitenskap (under utvikling) kan søke innpassing av
videreutdanning i psykisk helsearbeid, dersom de fyller opptakskravene til master i helsevitenskap.
Per i dag er ikke opptakskrav på master i helsevitenskap avklart.

Tabell 1 Studiemodell for Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Emne
Innføring i
vitenskapelig
tenkning og
forskningsarbeid
i helsefag
10 stp.
Perspektiv i
psykisk
helsearbeid
10 stp.
Kommunikasjon,
samarbeid og
relasjon
10 stp.
(valgemne)
10 stp.
Fordypning i
psykisk
helsearbeid
20 stp.*

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

x

x

x

x
x

x

x

*Obligatorisk praksis inngår i emnet fordypning i psykisk helsearbeid.
Valgfritt emne kan tas i forkant og søkes innpasset, eller tas parallelt med obligatoriske emner.
Emneplan for tre valgfrie emner er vedlagt denne søknaden. Fagmiljøet på FSH arbeider med å
utvikle en pool med valgfrie emner som skal tilbys alle mastergradsstudenter. De tre valgemner som
presenteres her kan inngå i en slik pool.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt.
Studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord Universitet, inkludert godkjente
vurderingsordninger ved Nord Universitet. Videre er studiet regulert av Nasjonal Rammeplan for
psykisk helsearbeid, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 7
(mastergradsstudier), og forskrift om krav til mastergraden (mastergradsforskriften).


Beskrivelse og begrunnelse for hvordan studietilbudet følger rammeplanen:

Videreutdanning i psykisk helsearbeid (2018) følger Rammeplan for psykisk helsearbeid fra 2005,
med tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid.
Under følger en oversikt over hvordan rammeplanens mål er ivaretatt i videreutdanningens
læringsutbytter: Tekst farget blå viser kunnskap, tekst farget rød viser ferdigheter og tekst farget
grønn viser generell kompetanse. Vi har i arbeidet fortolket mål for læring i Rammeplan for psykisk
helsearbeid som enten kunnskap, ferdigheter eller generell kompetanse.

Mål for studiet Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid:
Kandidaten skal etter endt studium ha:















Kunnskap om menneskets utvikling, forståelse for menneskelig mangfold og
risiko for utvikling av psykiske lidelser
Kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser og kunne forholde seg
analytisk til sammenhenger mellom årsaksforklaringer og
behandlingsmodeller
Evne til å sette seg inn i opplevelser og konsekvenser av psykiske lidelser
Kompetanse i å etablere relasjoner med og gi omsorg til mennesker som har
psykiske lidelser og deres pårørende, med utgangspunkt i deres ressurser,
ønsker og behov
Erkjent og utviklet sin personlige kompetanse; kreativitet og mot
Utviklet forståelse for behovet for sammenhengende og helhetlige
tjenestetilbud
Kunnskap om, anerkjenne og kunne gjøre seg bruk av andre faggruppers
kompetanse i et forpliktende samarbeid og utvikle evne til kommunikasjon
og samhandling på tvers av faggrupper og nivåer
Evne til kritisk og etisk refleksjon i psykisk helsearbeid
Evne til å systematiser og formidle erfaringsbasert kunnskap
Kunnskap og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykisk
helsearbeid
Utvikle seg faglig og personlig, og styrket evnen til videre utvikling
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Læringsutbyttebeskrivelser i studieplan 2018 Videreutdanning i psykisk
helsearbeid:
Kunnskap
Kandidaten:





har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser
kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i psykiske helsearbeid inkludert rus- og
avhengighetsproblematikk
kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets vitenskapelige
tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten:





kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til
mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.
kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid med brukere, pårørende og andre
samarbeidspartnere i psykisk helsearbeid
kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og
kvalitetssikre yrkesutøvelsen i psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten:




kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i utvikling av tjenestetilbud og gjennomføring
av fagutviklingsprosjekt innen psykisk helsearbeid
kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk
helsearbeid, etikk og metodologi.

I tillegg har ny studieplan 2018 økt fokuset på følgende momenter som Rammeplan for
videreutdanning i psykisk helsearbeid i begrenset grad uttrykker: nytenkning, fagutvikling, og
forskning. Dette for å ivareta fokus på innovasjon, fagutvikling og forskningskompetanse i Nasjonalt
Kvalifikasjonsrammeverk.
Rammeplanen stiller krav om at studiet skal inneholde veiledede praksisstudier, brukerrettet
prosjektpraksis og ferdighetstrening med veiledning, i et omfang på minimum 15 studiepoeng. Dette
er ivaretatt i emnet Fagfordypning i psykisk helsearbeid. I tillegg gjennomføres ferdighetstrening i
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emnet Kommunikasjon, samarbeid og relasjon. Videre stiller rammeplanen krav til at studentene
skal utforme en skriftlig oppgave og at studiet skal ha en avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen
har form av en skriftlig oppgave i emnet Fagfordypning i psykisk helsearbeid. Studieplanen 2018
ivaretar på denne måten kravet i rammeplanen.
Opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid følger opptakskrav i Nasjonal rammeplan for videreutdanning
i psykisk helsearbeid (2005). Videreutdanningen bygger på bachelorgrad i helse eller sosialfag samt
minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning. I tillegg kan andre med 3-årig
høgskole- eller universitetsutdanning få opptak etter særskilt vurdering.
Studenter som senere ønsker å søke på mastergradsstudiet i helsevitenskap kan få opptak såfremt
man fyller opptakskravene for mastergradsstudiet. Etter opptak kan man søke om, og få innpasset
videreutdanning i psykisk helsearbeid som de første 60 studiepoeng av mastergraden.
Tidspunkt for opptak:
Akkrediteringen gjelder nytt studium Videreutdanning i psykisk helsearbeid (erstatter tidligere
Videreutdanning i psykisk helsearbeid,). Den nye studieplanen er utviklet høsten 2018 og gjøres
gjeldene fra opptak av nytt kull som starter høsten 2019. Studiet vil bidra til at kandidater med
videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Nord Universitet kan ta en mastergrad. Studiet lyses ut ved
Nord Universitet og det gjøres lokalt opptak av studenter. Søknadsfrist til studiet er 15. april. Studiet
vil ha årlig opptak, vekselsvis i Bodø og Trøndelag.
Rangering for opptak:
Rangering av søkere gjøres etter følgende regler: En tydeligere avklaring i forhold til poenggivende
praksis er under diskusjon, og vi forholder oss midlertidig til Rangeringsregelverket.
Karaktersnitt fra bachelorgrad i helse og sosialfag)
Minimum et års relevant yrkeserfaring etter avlagt bachelorgrad
§ 4-4 Rangeringsregelverk
1. Dersom det ikke framgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes
konkurransepoeng ut fra karakternivå i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer vedtatt
av rektor, og rangeres ut fra denne poengberegningen
2. Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning
3. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
Kommentarer angående opptaksforskriften:
Studiet er ikke omfattet av opptaksforskriften, fordi denne bare regulerer grunnutdanninger.



Beskrivelse og begrunnelse for hvordan mastergradsforskriften er oppfylt:

Nivå:
Det er benyttet læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, nivå 7, mastergradsstudier. Studiet kan derfor inngå som del av mastergrad.


Beskrivelse og begrunnelse for hvordan andre relevante forskrifter er oppfylt:
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Studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord Universitet. Dette innebærer at
studentenes rettigheter og plikter er regulert av forskrift, i tillegg til lov om universiteter og
høyskoler. Vurderingsordningene er beskrevet i tråd med godkjente vurderingsformer ved Nord
Universitet, og vurderingsformene obligatorisk arbeid (OA), obligatorisk deltagelse (OD),
hjemmeeksamen (HJ/H) og oppgave(OP/O) benyttes i studiet.
Studiet er ikke omfattet av Skikkethetsforskriften. Nye Nasjonale retningslinjer for helse og
sosialfagutdanningene- RETHOS gjelder for faglige grunnutdanninger i helse og sosialfag, og
videreutdanning i psykisk helsearbeid er således ikke omfattet av retningslinjene. Det er ingen
sertifisering av kandidatene etter endt studium.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studietilbudet er korrekt beskrevet når det gjelder innhold og oppbygging. Studieplanen beskriver
mulighet for å innpasse valgfritt emne på 10 studiepoeng. Det er presisert at valgfritt emne er en del
av videreutdanningen og at innholdet i valgemnet må være relevant for psykisk helsearbeid. I denne
søknaden inngår tre valgemner, som alle tre er relevant for psykisk helsearbeid, gjennom at alle tre
omhandler metoder eller fordypning i aktuelle områder beskrevet i rammeplanen. De tre valgemner
som ligger ved søknaden er: Motiverende Intervju, Avhengighetsproblematikk og Krisehåndtering,
traumer og traumatisering. Fagmiljøet vil ha en gjennomgang av aktuelle studietilbud som kan løftes
til masternivå og som kan inngå i en pool av valgbare emner i programmet. Med tanke på progresjon
i studiet er oppbyggingen vurdert internt som tilfredsstillende. Det framgår av studieplanen at alle
emner må være bestått før fordypningsoppgaven kan leveres for bedømming.
Det eksisterer per i dag en avtale om utveksling med Haifa University (omtales senere under punkt
om studentutveksling). Utveksling kan gjennomføres i emnet Fordypning i psykisk helsearbeid i 3. og
4. semester.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)
Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)
Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på
Phd-nivå (For søkere om Phd-studium for første gang).

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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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 læringsutbyttebeskrivelse:
Studietilbudet er beskrevet i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR) nivå 7, master. Læringsutbyttene har tatt utgangspunkt i de to eksisterende studieplanene
“Videreutdanning i psykisk helsearbeid” i Bodø og Master i psykisk helsearbeid i Trøndelag, og er
oppdatert i tråd med NKR.
Læringsutbyttet for studieprogrammet Videreutdanning i psykisk helsearbeid er beskrevet slik:

Kunnskap
Kandidaten:





har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser
kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i psykiske helsearbeid inkludert rus- og
avhengighetsproblematikk
kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i psykisk helsearbeids
vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten:





kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til
mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.
kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid med brukere, pårørende og andre
samarbeidspartnere i psykisk helsearbeid
kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og
kvalitetssikre yrkesutøvelsen i psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse
Kandidaten:




kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i utvikling av tjenestetilbud og gjennomføring
av fagutviklingsprosjekt innen psykisk helsearbeid
kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk
helsearbeid, etikk og metodologi.
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Studiet følger de generelle læringsutbyttebeskrivelsene som ligger i NKR nivå 7, master. På samme
tid er læringsutbyttene gjort fagspesifikke ved at fagmiljøet har beskrevet hva kandidaten skal oppnå
etter fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid. Begrunnelsen for valg som er gjort ved
utarbeidelse av læringsutbyttene er at kandidaten skal ha både tilstrekkelig bredde og dybde i
teoretisk og praktisk kunnskap for å kunne utøve psykisk helsearbeid, samt kunne iverksette
fagutvikling i praksis.
Tabell 4 nedenfor viser hvordan læringsutbyttene for studieprogrammet er beskrevet i samsvar med
NKR nivå 7 (master).
Tabell 4 Sammenligning av generelle læringsutbyttebeskrivelser i NKR nivå 7 (master) og de fagspesifikke
beskrivelsene for studieprogrammet Videreutdanning i psykisk helsearbeid

NKR:
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

KUNNSKAP

NKR
Nivå 7
Beskrivelse
Har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige
eller kunstfaglige teori og
metoder
Kan anvende kunnskap på nye
områder innen fagområdet
Kan analysere faglige
problemstillinger med
utgangspunkt i fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

FERDIGHETER

Kan bruke relevante metoder
for forskning og faglig og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid på
en selvstendig måte
Kan bruke relevante metoder
for forskning og faglig og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid på
en selvstendig måte
Kan analysere eksisterende
teorier, metoder og
fortolkninger innenfor
fagområdet og arbeide
selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning

GENERELL
KOMPETANSE

Kan bidra til nytenkning og
innovasjonsprosesser

Læringsutbytter
Videreutdanning i psykisk
helsearbeid (nivå 7, master)
har inngående kunnskap om
ulike perspektiver på psykiske
lidelser
kan anvende kunnskap om
tilnærmingsmåter i psykiske
helsearbeid inkludert rus- og
avhengighetsproblematikk
kan analysere profesjonsfaglige
problemstillinger med
utgangspunkt i psykisk
helsearbeids vitenskapelige
tradisjon, egenart og plass i
samfunnet.
kan bruke relevant kunnskap og
erfaring for å etablere, utvikle
og vedlikeholde relasjoner til
mennesker med psykiske
lidelser og
avhengighetsproblematikk.
kan bruke eget fags særegne
bidrag i samarbeid med brukere,
pårørende og andre
samarbeidspartnere i psykisk
helsearbeid
kan analysere relevante faglige
og forskningsetiske
problemstillinger og
dokumentere og kvalitetssikre
yrkesutøvelsen i psykisk
helsearbeid.
kan bidra til nytenkning og
innovasjonsprosesser i utvikling
av tjenestetilbud og
gjennomføring av
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Kan formidle omfattende
selvstendig arbeid og
behersker fagområdets
uttrykksformer

fagutviklingsprosjekt innen
psykisk helsearbeid.
kan formidle et omfattende
selvstendig arbeid og beherske
fagområdets uttrykksformer i
psykisk helsearbeid, etikk og
metodologi.

Studiets navn:
Studiet skal ha et dekkende navn, § 2-2 (
Studiets navn er:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (norsk).
Further Education in Mental Health Work (engelsk).
Navnet gjenspeiler navnet i Nasjonal rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid og
gjenspeiler de sentrale emnene i studieplanen:




Perspektiv i psykisk helsearbeid
Kommunikasjon, samarbeid og relasjon
Fordypning i psykisk helsearbeid

I læringsutbyttene for emnet Perspektiv i psykisk helsearbeid er det lagt vekt på kunnskap om
teoretiske perspektiv for utvikling i psykisk helsearbeid. Parallelt med dette emnet går emne
Innføring i forskning og vitenskapelig arbeid innen helsefag som bidrar til en utvidet faglig forståelse
ut fra vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi som faget kunnskapsteoretisk og ontologisk er forankret i.
Emnet kommunikasjon, samarbeid og relasjon gir ytterligere fordypning i sentrale begrep og
metoder for direkte utøvelse av psykisk helsearbeid. Disse tre emnene vil til sammen gi kandidatene
grunnlag for å utvikle klinisk kunnskap i praksis, samt begrunne valg av metode, design og teoretisk/
praktisk perspektiv i fagutviklingsprosjektet som skal utføres i emnet Fordypning i psykisk
helsearbeid. Valgemnet gir den enkelte kandidat grunnlag for å skaffe seg en dypere innsikt i et for
kandidaten særlig relevant tema for sin egen yrkespraksis i psykisk helsearbeid.
Emnene er utviklet i en didaktisk sammenheng som gir logisk utvikling av kunnskap i psykisk
helsearbeid.
Begrunnelsen for valgt rekkefølge på emnene i utdanningen er at dette er den didaktisk riktige
rekkefølgen for progresjon og overordnet læringsutbytte og som gir grunnlag for å skrive en plan for
et fagutviklingsprosjekt i praksis, gjennomføre dette og skrive en fordypningsoppgave.
Studiets navn er Videreutdanning i psykisk helsearbeid, noe som indikerer en relativt brei innretning
med relevans for ulike bachelorutdanninger som arbeider klinisk med psykisk helsearbeid og
fagutvikling, både i kommunen, i spesialisthelsetjenesten og i private eller frivillige organisasjoner
(for eksempel Kirkens Bymisjon, Frisklivssentraler, rusinstitusjoner) Navnet er dekkende for studiets
faglige innhold, der studiets navn reflekterer rammeplanen og studieplanens innhold. Studiets navn
viser at dette er en videreutdanning og studieplanen synliggjør at videreutdanningen er på
mastergradsnivå og kan inngå som del av mastergrad ved FSH
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Det har vært opptak på master i psykisk helsearbeid i Trøndelag (Namsos/Levanger) hvert år og
opptak på videreutdanning i psykisk helsearbeid i Bodø annet hvert år. Søkertall vises i tabell 5. Som
det går fram er antall studenter i Trøndelag marginalt med tanke på at kandidattallet for
uteksaminerte studenter skal være 20. Det anbefales at klassestørrelsen er noe større enn 20-25
studenter. Begrunnelsen er gruppedynamikk og større mangfold i studentgruppen. Det foreslås
derfor opptak vekselvis annethvert år i Bodø (som i dag) og Trøndelag (reduksjon fra hvert til
annethvert år). Neste opptak vil da bli i Bodø høsten 2019.
Tabell 5: Rekrutteringsgrunnlaget for videreutdanning og master i psykisk helsearbeid

Studium

1.pri.søkere

Søkere

Kvalifiserte

Tilbud

Ja-svar

Møtt

2018

92

104

61

58

37

2017

70

76

41

40

27

25

2016

92

107

57

55

36

31

2017

128

149

91

84

72

65

2015

151

171

93

87

66

57

Master i
psykisk
helsearbeid

Årsstudium
i psykisk
helsearbeid

Relevans for arbeidslivet er primært rettet mot klinisk arbeid og fagutvikling i kommuner og sykehus,
eller i privat helsetjeneste og i frivillige organisasjoner (f.eks. Kirkens Bymisjon, rusinstitusjoner). Det
er stort behov for helse og sosialfaglig personell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ettersom
forekomsten av psykiske helseplager og rusavhengighet øker, særlig blant barn og unge og blant
eldre i befolkningen.
Ved at videreutdanningen er på mastergradsnivå og kan søkes innpasset i mastergrad på FSH, eller
ved andre utdanningsinstitusjoner vil relevansen ved fullført mastergrad også rettes mot akademisk
praksis og videre Phd studier i for eksempel profesjonspraksis, helsevitenskap eller psykisk
helsearbeid.
Valgfrie emner avgrenses av studieporteføljen som evalueres hvert år ut fra samfunnets interesse og
kompetansebehov. Fakultetet innretter seg ut fra nasjonale satsinger gjennom de valgfrie emner
som tilbys, under forutsetning av at vi har den kompetansen som kreves.
Nytenkning/innovasjon i helsetjenesten fordrer nytenkning i våre utdanningstilbud og de valgfrie
emner som tilbys i videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Studentene skal reflektere over
dagsaktuelle praksisrelaterte utfordringer innen alle emner, noe som bidrar til erfaringsdeling og
interesse for fagutviklings- og forskningskunnskap innen ulike temaområder som tas opp i de ulike
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emner. På denne måten gis tilnærmingen til relevante faglige spørsmål både et induktivt og
deduktivt perspektiv der studenten deltar aktivt med sine erfaringer og innovativ problemløsning.
Studietilbudet Videreutdanning i psykisk helsearbeid inngår i Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap
sin studieportefølje, et fakultet som etter fusjonen 1. januar 2017 har potensiale til å oppgradere
flere videreutdanningstilbud til masternivå. Denne studieplanen er et bidrag i dette arbeidet. På
samme tid konsolideres studieplanene for videreutdanning i psykisk helsearbeid i Bodø og master i
psykisk helsearbeid i Trøndelag, slik at studieporteføljen framstår som mer enhetlig og at samme
tilbud gis i hele regionen. Videreutdanning i psykisk helsearbeid vil tilbys både fra Bodø og Levanger
og vil bidra til å dekke et etterspurt behov etter fagkompetanse i psykisk helsearbeid i regionen.
Gjennom å konsolidere studieplanene og på samme tid oppgradere videreutdanningen i psykisk
helsearbeid til mastergradsnivå (NKR, nivå 7) er studiet faglig oppdatert og har tydelig relevans for
videre studier som anført over.
Pensum revideres av emneansvarlige hvert år før opptak, og på den måten kvalitetssikres studiet.
Det har implikasjoner i forhold til at innhold i undervisning og undervisningsopplegg er oppdatert
relatert til ny forskning på fagfeltet psykisk helsearbeid og i forhold til nyere forskning om voksnes
læring. Ansatte på videreutdanningen benytter kunnskap fra egen forskning i undervisningen.
Fakultet jobber til enhver tid med kompetanseoppbygging for å kunne oppfylle kravet til
kompetanse og for å øke forskningsaktivitet som har tilknytning til psykisk helsearbeid.
Forskningsgruppa i psykisk helse (der de fleste i faggruppa er medlemmer) er et viktig bidrag til at
forskning på /i psykisk helsefeltet har fokus og bidrar til forskningsbasert undervisning.
I tillegg gjennomføres studentevalueringer i tråd med Nord Universitets kvalitetssystem.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et deltidsstudium der studentene tar 60 studiepoeng over
to år, altså en studieprogresjon på 50 % av et fulltidsstudium. Et fulltidsstudium skal ha et samlet
arbeidsomfang på 1500-1800 timer per år, fordelt på kategoriene tilrettelagt undervisning,
selvstudium og eksamensforberedelser. Med en studiebelastning på 50% i videreutdanning i psykisk
helsearbeid tilsvarer dette et arbeidsomfang på 750- 900 timer per år. Arbeidsomfanget vil tilsvare
30 studiepoeng 1. og 2. semester og 30 studiepoeng i semester 3 og 4. semester. Vi regner med 6
samlinger á fem dager semester 1 og 2, 2 samlinger á 5 dager i semester tre (samt
prosjektpraksis/observasjonspraksis og studietur) og 3 samlinger á fem dager i 4.semester.
Studietilsynforskriften viser til arbeidsomfang for fulltids studier, noe som tilsvarer ca. 40 timers uke
(40 studieuker). For dette studiet vil det innebære anslagsvis 20 timers studier per uke.
Tabell 6 Studentenes arbeidsomfang i studiet per semester totalt, samt fordelt på kategoriene organiserte
læringsaktiviteter og selvstudium.

Arbeidsomfang
Organiserte
læringsaktiviteter

Semester 1timer
75

Semester 2timer
75

Semester 3Semester 4timer
timer
50 +240 t
75
praksis,
brukerrettet
prosjektarbeid
og ferdighetstrening
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Selvstudium

300-375

300-375

85-140

300-375

Totalt

375-450

375-450

375-450

375-450

Tabellen viser at det i studiet forventes at studentene legger ned en arbeidsinnsats på
gjennomsnittlig 20 t pr uke i et studieår på 40 uker, for å nå forventet læringsutbytte. Hver
samlingsuke består av ca. 25 timer organiserte læringsaktiviteter. Arbeidsinnsatsen fordeles mellom
deltagelse i samlingsuker (organiserte læringsaktiviteter på campus), samt omfattende selvstudium
og obligatorisk arbeid (OA) mellom hver studiesamling. I tillegg forventes at studentene selv leser
pensum og annen litteratur for å nå læringsutbyttene for studiet.
Studietilbudets emner fordrer stor grad av forståelse av sammenhenger mellom fagkunnskap, faglig
grunnlagstenkning, faglige utfordringer og fagutvikling. Valg i fagutviklingsprosesser må begrunnes
og for å oppnå læringsutbyttene må studentene skrive både reflekterende tekster og jobbe med
fagutviklingsdesign, der evnen til tydelighet og avgrensing utvikles. Skriftlig arbeid (OA) og
hjemmeeksamener gjør slike prosesser mulig. Derfor ser vi selvstudium, skriftlig arbeid og
eksamensarbeid som et kontinuum. Lengde på hjemmeeksamen varierer noe i forhold til hvor
konkret eller abstrakt pensum er. Innen emnet Kommunikasjon, samarbeid og relasjon anser vi for
eksempel pensum som mer konkret, gjenkjennbart og lettere tilgjengelig enn for eksempel emnet
Innføring i metode og forskning i helsefag. Derfor er eksamen i emnet innføring i metode og
forskning i helsefag tillagt mer tid for å utvikle forståelse av pensum under eksamensarbeidet.
Det gjennomføres ca. 2 samlingsuker pr 10 studiepoeng. I tillegg gjennomføres
praksis/fagutviklingsprosjekt/studietur av et omfang på ca. 8 uker (her beregnes 30 timers
arbeidsuke) i 3. semester av studiet. Praksis, brukerrettet prosjektarbeid og ferdighetstrening tar
utgangspunkt i at studenten har praksis på egen arbeidsplass eller ved et annen arbeidssted.
Studenten har rett og plikt til 2 timers veiledning fra ansatt på praksisplassen per uke under sin
praksis. Veiledningen skal planlegges og skriftliggjøres i obligatorisk arbeid (OA) “Prosjektbeskrivelse
og avtale”. Veileder må ha helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning og relevant videreutdanning. I
tillegg bør praksisveileder ha veiledningsutdanning av minimum 10 studiepoengs omfang. Veileder
har ansvar for å sette seg inn i innholdet i studie- og emneplan, og til gjennom veiledning å ha fokus
på en utvikling av studentenes forventede kompetanse. Det forventes at praksisveileder bidrar og
legger til rette for at studenten får gjennomført sine arbeidskrav. Studenten har i tillegg veiledning
fra Universitet underveis i prosjektpraksis. Studentenes prosjekt (obligatorisk arbeid) skal være et
sentralt emne i veiledningen. Emnet avsluttes med en fordypningsoppgave som tar utgangspunkt i
problemstilling som studenten selv har valgt. Parallelt med studiesamlinger, praksis og
prosjektarbeid deltar studentene i prosessveiledning med fagansatte fra studiet. Hensikten i
prosessveiledning er å utvikle egen fagkompetanse. Arbeidsomfanget på prosjektpraksis,
ferdighetstrening og prosessveileding er 240 timer. I tillegg kommer selvstudium og arbeid med
fordypningsoppgaven.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Innholdet i studietilbudet bygger på Nasjonal rammeplanen for psykisk helsearbeid fra 2005, men
emnene settes sammen og vektes slik at de tilpasses strukturen i det nye studieprogrammet for
master som er under utarbeidelse ved FSH. Dette gjøres for å sikre en helhetlig oppbygging og
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infrastruktur som er tilpasset læringsutbyttene. Gjennom dialogmøter vil vi jobbe med å tilstrebe
felles forståelse mellom emneansvarlige for å sikre at enkeltemner utgjør en helhetlig stringent
sammenheng. Kursene er dynamiske, både innholdsmessig og didaktisk, og utvikles i tråd med
forskning og kunnskapsutvikling i fagfeltet. Derfor ønsker vi å fortsette med årlige gjennomganger av
undervisningsopplegg og forståelsen av undervisningsopplegg og om nødvendig å gjøre store eller
små justeringer. Emnet Innføring i forskning og vitenskapelig arbeid innen helsefag er utviklet med
tanke på å være et felles emne for alle mastergradsutdanningene ved FSH, og tas inn som
obligatorisk emne i videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Studietilbudets innhold og oppbygging:
Læringsutbyttet for studiet oppnås gjennom læringsutbyttene for emnene og progresjonen fra
semester til semester. Hvert enkelt emne vil bidra til å oppnå deler av studiets læringsutbytte, som
vist i tabell under:

Kunnskap
 Har inngående kunnskap om ulike perspektiv på
psykiske lidelser
 Kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i
psykisk helsearbeid inkludert rus og
avhengighetsproblematikk
 Kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger
med utgangspunkt i psykisk helsearbeids
vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i
samfunnet
Ferdigheter
 Kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å
etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til
mennesker med psykisk lidelse og
avhengighetsproblematikk
 Kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid
med brukere, pårørende og andre
samarbeidspartnere i psykisk helsearbeid

x

x

x

x

x

x

Fordypning i psykisk helsearbeid (20
studiepoeng)

x

Valgemne (10 studiepoeng)

Kommunikasjon, samhandling og
relasjon (10 studiepoeng)

Læringsutbytte for studieprogrammet

Perspektiv i psykisk helsearbeid (10
studiepoeng)

Læringsutbytter Videreutdanning i psykisk
helsearbeid

I Innføring i forskning og vitenskapelig
arbeid innen helsefag (10
studiepoeng)

Tabell 7 Sammenheng mellom læringsutbytter på studieprogrammet og emnene

X
x

X

X

x

X

x

X
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Kan analysere relevante faglige og
forskningsetiske problemstillinger og
dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen i
psykisk helsearbeid
Generell kompetanse
 Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
i utvikling av tjenestetilbud og gjennomføring av
fagutviklingsprosjekt innen psykisk helsearbeid
 Kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og
beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk
helsearbeid, etikk og metodologi

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

X

Tabellen viser hvordan emnene bidrar til det overordnede læringsutbyttet for studiet.

Endringene i emnesammensettinger og innhold:
De to studiene, Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Bodø og de første 60 studiepoeng av Master i
psykisk helsearbeid i Trøndelag, har hatt ulikheter i studieplanene. Dette har blant annet
sammenheng med at Rammeplan for psykisk helsearbeid er gammel (sist revidert i 2005) og er
utformet før etablering av Nasjonalt Kvalifikasjonsverk og før man etablerte
læringsutbyttebeskrivelser for å vise studentens sluttkompetanse etter endt studium.
Læringsutbyttene for de to studiene har derfor vært noe ulike, selv om begge har tatt utgangspunkt i
Rammeplanens føringer.
I utforming av ny studieplan er det tatt utgangspunkt i de to eksisterende planer, nyere pedagogisk
tenking om betydningen av studentenes egen aktive deltagelse og bruk av egen erfaring for voksnes
læring, samt at vi har tatt hensyn til studentevalueringer fra Bodø og Trøndelag, diskusjoner i
fagmiljøet samt skriftlige tilbakemeldinger fra veiledere i praksis (Trøndelag). I ny felles studieplan
vil læringsutbyttet for studiet oppnås gjennom læringsutbyttene for emnene og progresjonen fra
semester til semester. Hvert enkelt emne vil bidra til å oppnå deler av studiets læringsutbytte.
Detaljert beskrivelse av hvert emne finnes i studieplanen som er vedlagt

Infrastruktur
Jf. studietilsynsforskriftens § 2-2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Vi benytter aktivt av Nord Universitets bibliotektjenester i alle deler av studiet, men særlig i forhold
emnene Innføring i metode og forskning i helsefag og Fordypning i psykisk helsearbeid. Vi
samarbeider med bibliotekarer fra to av våre campus, i undervisning om søk i vitenskapelige
databaser, End Note (digital litteraturliste) og om hvilke muligheter bibliotektjenesten kan tilby.
Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det
undervises i på studiestedet. Alle studenter kan låne på alle bibliotekene. Private PCer kan brukes
opp mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og åpent
lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på
områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og
tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
Ut over dette er alle tre campus der det gjennomføres undervisning dimensjonert for en
kullstørrelse på 60 studenter med undervisningsrom, grupperom og øvrige fasiliteter.
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IKT ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester
på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Nord Universitets eget Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) yter brukerstøtte og
opplæring knyttet til bruk av digitale verktøy for læring.

Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Alle enhetene benytter fra høsten
2018 det nettbaserte læringssystemet Canvas og Skype for Business som kommunikasjonsverktøy
mellom studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til
oppgaveløsning, og som digital kommunikasjonskanal ved behov. På alle studiesteder er det utstyr
for videokonferanse.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Under
“Student” finnes veiledning til Student WEB, Canvas og studentpost, innlogging til systeminnganger,
studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt annen informasjon og
timeplan. Studenter ved Nord Universitet har gratis tilgang til Office 365 med Outlook-epost,
kalender og kontakter, Office Web Apps, Skype for Business og Sky Drive. I tillegg finnes apper for
telefon og nettbrett.

Arbeidsforhold for studenter
Alle studiesteder har servicetorg som er tilgjengelig via telefon, epost eller besøk. Servicetorget
bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis, informasjon og
veiledning om Statens Lånekasse, søknader på enkeltemner/fag, eksamensoppmelding og trekk fra
eksamen, spørsmål om studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
Se vedlegg for utdypet beskrivelse av infrastruktur og arbeidsforhold for studentene

§ 2.2(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.
Oversikt over vurderingsformer:
OBLIGATORISKE EMNER
Innføring i forskning og vitenskapelig arbeid innen helsefag (10 stp.)
Oppgave (O) 5 uker
Vurderingsuttrykk: A-E
Persepktiv i psykisk helsearbeid (10 stp.)
Obligatoriske arbeid (OA) må være godkjent for å få framstille seg til eksamen
Hjemmeeksamen (HJ) 2 uker
Vurderingsuttrykk: A-E
Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp.)

Field Code
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Deltagelse i ferdighetstrening (OD) 80% nærvær for å få framstille seg til eksamen
Obligatoriske arbeid (OA) må være godkjent for å få framstille seg til eksamen
Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått
Fordypning i psykisk helsearbeid (20 stp.)
Obligatoriske arbeid (OA) må være bestått for å få framstille seg til eksamen.
Obligatorisk deltagelse (OD) omhandler praksis, deltagelse i ferdighetstrening og deltagelse i
prosessveiledning. For å framstille seg til eksamen må studenten ha deltatt i minimum 80 % av
ferdighetstrening/prosessveiledning og praksis.
Fordypningsoppgave uten muntlig framlegg (O)
Vurderingsuttrykk: A-E

VALGEMNER
Motiverende Intervju (10 stp.)
Obligatorisk arbeid (OA) må være bestått for å få framstille seg til eksamen
Hjemmeeksamen (HJ) 3 dager
Vurderingsform bestått/ikke bestått
Krisehåndtering, traumer og traumatisering (10 stp.)
Obligatorisk arbeid (OA) må være bestått for å få framstille seg til eksamen
Hjemmeeksamen (HJ) 1 uke
Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått
Avhengighetsproblematikk (10 stp.)
Obligatorisk arbeid(OA) må være bestått for å få framstille seg til eksamen
Hjemmeeksamen (HJ) 2 uker
Vurderingsuttrykk: A-E

Obligatorisk arbeid. Obligatorisk arbeid (OA), utføres enten individuelt eller i gruppe. Variasjon
skapes gjennom at noen arbeidskrav er individuelle, andre skal gjøres i gruppe med to eller flere.
En del kunnskap kan man best tilegne seg gjennom øvelse, dialog og diskusjon, derfor er det
obligatorisk deltagelse i læringsaktivitetene ferdighetstrening med veiledning og prosessveiledning.
Vurderingsformen obligatorisk deltagelse benyttes i praksis, ferdighetstrening og prosessveiledning.
Dersom krav til OD ikke er oppfylt vil ikke studenten få mulighet til å framstille seg for eksamen i
emnet.
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Læringsutbyttene er utarbeidet med det mål at kandidatene både skal ha tilstrekkelig bredde og
dybde i de teoretiske kunnskapene til å kunne iverksette fagutvikling i praksis innen psykisk
helsearbeid. Det fordrer evne til å kunne navigere innen relevante kunnskapskilder, og uttrykkes
gjennom skriftlige arbeider der man både viser fremgangsmåten og kommuniserer med faglig
begrunnelser. Skriftlige skoleeksamener som gir høy validitet i forhold til teoretisk (epistemologisk)
basiskunnskap, er ikke så godt egnet for å oppfylle læringsutbyttene i dette studieprogrammet.
Vurderingsformer som muliggjør både bredde og dybdekunnskap er derfor valgt for å kunne oppfylle
læringsutbyttene.
Studiet fordrer stor grad av forståelse av sammenhenger mellom fagkunnskap, faglig
grunnlagstenkning, faglige utfordringer i praksis og fagutvikling. Valg i fagutvikling må begrunnes, og for å oppnå læringsutbyttene må studentene skrive tekster der evnen til refleksjon, tydelighet og
avgrensning utvikles. Obligatorisk arbeid og hjemmeeksamener, samt fordypningsoppgave (O) gjør
slike arbeidsprosesser mulig. Derfor ser vi selvstudium, obligatorisk arbeid og eksamensarbeidet som
et kontinuum. Lengden på hjemmeeksamen varierer noe i forhold til hvor konkret eller abstrakt
oppgavene er. Innen valgemnet motiverende intervju anser vi eksempelvis pensum som noe mer
konkret, gjenkjennbart og lettere tilgjengelig enn innen temaer i vitenskapsteori i emnet innføring i
metode og forskning i helsefag.
For at undervisnings, lærings og vurderingsformene skal kunne være tilpasset læringsutbyttet for
studiet, utfordres vi stadig, og vi må ta utgangspunkt i at det er et deltidsstudium i planlegging av
undervisningsformer. Undervisningsformene varierer noe på utdanningene i Bodø og Trøndelag. I
Bodø brukes problembasert læring (PBL) i større grad enn i Trøndelag. I den nye planen er det tatt
sikte på likhet i pedagogisk tenkning og større likhet enn i tidligere planer når det gjelder
pedagogiske metoder. Felles er at studiet vektlegger arbeidsmåter som stimulerer til studentaktiv
læring ved samlinger, og ved at vi legger føringer for konkrete forberedelser før og mellom
samlinger. I lærerkollegiet tilknyttet studiet har vi jevnlige diskusjoner om hvordan emnene skal
henge sammen i en helhet som alle er fortrolige med. Det er viktig for at vi skal oppnå «samstemt
undervisning», - der emnene i videreutdanningen konstituerer den helheten som studieplanen
uttrykker og at studentene oppnår alle læringsutbytter.
Av planen går det fram at studentene presenterer caseoppgaver for hverandre i dialogseminar.
Dialogseminar er en undervisningsform som bidrar til at studentene tar en aktiv rolle i egen
læreprosess. Et viktig mål er å bruke ulike pedagogiske metoder, knyttet til de ulike emnene, som
skal henge sammen i en helhet og der studentene skal oppleve en sammenheng og progresjon i sin
læringsprosess. Det er et felles mål for oss at studentene forstår hva vi forventer av dem i
læringsprosessen. I forhold til læringsutbyttebeskrivelsen kunnskaper vektlegges forståelse av
pensum. I forhold til ferdigheter vektlegges anvendelse av kunnskap i forhold til praktiske
problemstillinger, og både dette og generell kompetanse prøves gjennom de eksamensformene vi
har valgt, som i hovedsak er hjemmeeksamen med varighet fra en til seks uker.
I avsluttende eksamen som er en fordypningsoppgave skal studentene vise at de klarer å kombinere
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra studiet knyttet til prosjektpraksis de har
gjennomført i 3. semester av studiet.
Canvas benyttes som digital læringsplattform og Skype For Business benyttes til møter/veiledning
med studenter, og til jevnlige møter i kollegiet.
Undervisnings- og læringsformer tar utgangspunkt at fagmiljøet skal bidra med samstemt
undervisning. Vi er opptatt av at det likevel ikke må stå i veien for at den enkelte pedagog skal kunne
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benytte undervisnings- og læringsformer den enkelte er bekvem med, har kunnskap og ferdigheter
til å benytte og som han/hun vurderer er hensiktsmessig i forhold til tema som tas opp. Det er likevel
i studieplanen beskrevet undervisningsformer og pedagogisk tenkning som ligger som grunnlag i
studiet og et hovedpoeng er studentaktive læringsformer.
Med dette utgangspunktet presenteres følgende undervisnings og læringsformer som sentrale i
studiet:
Forelesninger
Forelesninger brukes til å gi en oversikt over et emne, samt for belyse og systematisere deler av
pensum, spesielt der det anses vanskelig å tilegne seg det på egen hånd.
Gruppearbeid
Gruppearbeid brukes til å jobbe med oppgaver/øvinger med og uten veiledning fra faglærer. Dette
er viktig for å oppnå læringsutbytter relatert til for eksempel å kunne analysere og forholde seg
kritisk til eksisterende teorier, metoder og faglige problemstillinger i psykisk helsearbeid og bruke
dem til å formulere faglige resonnementer. Gruppearbeid er videre ment å stimulere til læring
gjennom at studentene skal presentere egne praksiserfaringer som grunnlag for videre læring.
Individuelt arbeid.
Det er viktig å jobbe individuelt for å lære seg å jobbe selvstendig og formulere seg skriftlig.
Studentene skal kunne lære seg å bruke kilder og referanseteknikk og redegjøre for hvor de henter
ulike former for kunnskap. De skal videre lære seg å presentere eget arbeid på en oversiktelig og
tydelig måte.
Ferdighetstrening
Ferdighetstrening brukes for å øve på metoder og teknikker innen kommunikasjon og for
bevisstgjøring av egen fagrolle. Treningen benyttes i grupper med veileder og ulike relevante tema
knyttet til f.eks. etikk, makt, tvang eller lignende tema er utgangspunkt for ferdighetstreningen.
Metoder som reflekterende team, videoopptak av rollespill eller samtaler benyttes som grunnlag for
gjennomgang og illustrasjoner av praksis for å gi økt bevissthet om egen fagrolle og eget
verdigrunnlag i yrkesutøvelsen.
Praksis
Praksis brukes som læringsarnea for under veiledning å kunne trene på arbeid med mennesker som
har psykiske vansker. Dette gjelder for eksempel å kunne bruke ulike metodiske tilnærminger og
reflektere over egen praksisutøvelse. Praksis veileder er sentral i arbeidet med veiledning av
studenten.
Seminar
Seminar gjennomføres for å oppnå læringsutbytter knyttet til å kunne formidle relevante faglige og
etiske problemstillinger. I seminar holder studentene en presentasjon for de andre i klassen.
Gruppearbeid med etterfølgende seminar tar utgangspunkt i problembasert læring. Studentene
jobber med case (kalles også kalles caseoppgaver med dialogseminar). Hensikten er mellom annet å
oppøve ferdigheter i å analysere faktiske situasjoner fra ulike perspektiv, inkludert brukerperspektiv
og samfunnsperspektiv. Muntlig presentasjon/ medstudentrespons bidrar til at studentene når
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læringsutbyttene beskrevet under generell kompetanse. Samtidig bidrar alle disse undervisnings og
læringsformene til at studentene får jobbet med læringsutbytter knyttet til kunnskap. a
Flipped Clasroom. I denne metoden legges instruksjoner og forelesninger tilgjengelig på nettet,
mens tiden i klasserommet blir brukt til oppgaveløsning og veiledning med lærer og medstudenter.
Denne undervisningsformen hjelper deltidsstudenter til å forberede seg før samlingsuker og til å få
en dypere forståelse ved å analysere hva de har sett og lært og kunne artikulere kunnskap og kritisk
tenkning.

Under presenteres de enkelte emner:

Obligatoriske emner
Emne: Innføring i vitenskapelig tenkning og forskningsarbeid i helsefag (10 stp.)
Sentralt i emnet er grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetodikk og ulike
metodiske tilnærminger i forskning, samt kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur. Det legges i
tillegg vekt på å skape forståelse av sammenhenger i ulike deler av forskningsprosessen. Det varieres
mellom forelesninger og studentaktive læringsformer som individuelle- og gruppearbeider på og
mellom samlinger. Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe er valgt som vurderingsform for å kunne
bearbeide teoretisk kunnskap til forståelse av vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Emne: Perspektiv i psykisk helsearbeid (10 stp.)
Sentralt i emnet er kunnskap om historie, utvikling og forståelse av psykiske lidelser. Dette gjelder
både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Emnet fokuserer på hvordan psykiske lidelser kan
oppleves og hvilke konsekvenser det kan for enkeltindivider i hverdagen. Studentaktiv deltakelse
foregår på samlingene i form av muntlige framlegg på dialogseminarer og i studentstyrte seminarer
med utgangspunkt i basisgruppene. Skriftlig hjemmeeksamen er valgt som vurderingsform for å
kunne bearbeide teoretisk kunnskap til forståelse av fagfeltet psykisk helsearbeid og eget ståsted i
forhold praktisk psykisk helsearbeid.

Emne: Kommunikasjon, samarbeid og relasjoner (10 stp.)
Emnet vektlegger samarbeid, relasjon og kommunikasjon mellom bruker og helsearbeider som
sentral forutsetning for kvaliteten i tjenestetilbud og profesjonsutøvelse. Emnet fokuserer på
brukernes erfaringer om sine liv, sine lidelser og samarbeid med helsetjenesten. I dette emnet er
aktiviteten fra studentene helt avgjørende for læringsutbyttet. Studenten får praktisk trening i
kommunikasjonsferdigheter. Arbeidet i basisgruppene er sentral her. Studentene må dokumentere
80% deltakelse (OD) i kommunikasjonstrening. Avsluttende vurdering i emnet består av individuell
hjemmeeksamen i form av et essay.

Emne: Fordypning i psykisk helsearbeid (10 stp.)
Emnet skal gi inngående kunnskap om, og trening i utøvelse av praktisk psykisk helsearbeid. Emnet
vektlegger sentrale metoder og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid. Studentaktivitet er sentralt
og det skal benyttes stor grad av studentaktive læringsformer både under og mellom samlingene. De
studentaktive læringsformene innebærer obligatorisk arbeid (OA), samt deltagelse i
prosessveiledning i gruppe (OD). Studentene gjennomfører en tidsavgrenset praksis(OD), samt at
studentene skal gjennomføre et brukerrettet praksisprosjekt i emnet. Praksis skal bidra til at
studentene får økt sin relasjonskompetanse og skal bidra til trening i samarbeid med brukere,
pårørende og andre yrkesgrupper som arbeider i tjenestene.
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Prosjektene skal ha form av faglig utviklingsarbeid, og må godkjennes av faglærerne før oppstart.
Studenten må dokumentere 80% deltakelse (OD) i prosessveiledning og levere en skriftlig rapport fra
praksisen (OA). Det gis veiledning fra universitet i, i arbeidet med prosjektarbeidet og veiledning fra
praksisstedet i den kliniske praksisen. Endeling vurdering skjer i form av individuell oppgave (O) også
benevnt som fordypningsoppgave. I fordypningsoppgaven skal studentene sammenstille sin
kunnskap fra alle obligatoriske emner og vise at de kan gjennomføre et fagutviklingsprosjekt med
utgangspunkt i psykisk helsearbeid der man også viser kunnskap om vitenskapelig tilnærming som
grunnlag for videre kunnskapsutvikling.

Valgemner:
Emne: Motiverende intervju (10 stp.)
Emnet skal gi avansert kunnskap om Motiverende Intervju (MI) som en målrettet, klientrettet
samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. Emnet
presenteres med følgende tema: metoden Motiverende Intervju (MI), ulike
kommunikasjonsferdigheter som benyttes i MI, teoretiske modeller for å analysere, forstå og påvirke
forandringsprosesser, ProChaska og DiClemtes modell "Stage of Change" Det vektlegges veksling
mellom forelesning, dialog og gruppearbeid, og emnet har stort fokus på praktiske øvelser for at
studentene skal beherske metoden. Det benyttes gruppearbeid og individuelle arbeid i og mellom
samlinger. Individuell Skriftlig hjemmeeksamen er valgt som eksamensform.

Emne: Konflikthåndtering, traumer og traumatisering (10 stp.)
Emnet vektlegger utvikling, sårbarhet og kjennetegn på traumatisering og posttraumatisk stresslidelse
og omhandler videre hvordan forebygging og behandling av PTSD. Særlig vektlegges konsekvenser av
traumatisering hos barn, samt forståelse av utviklingstraumer og generasjonstraumer.
Det benyttes i tillegg til forelesninger, rollespill, video, gruppearbeid i og mellom samlinger og
framlegg som alle er pedagogiske metoder som fremmer studentaktivitet. Skriftlig hjemmeeksamen i
gruppe er valgt som vurderingsform. Her vil studentene kunne bearbeide teoretisk kunnskap fra
emnet.

Emne: Avhengighetsproblematikk (10 stp.)
Emnet vektlegger en tilnærming til avhengighetsproblematikk med særlig vekt på rusavhengighet. Det
innebærer behandling, habilitering, rehabilitering, og oppfølging av mennesker med rusavhengighet.
Brukernes og de pårørendes erfaringer med problematisk avhengighet vil være vesentlig. Emnet vil også
omhandle rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Studentaktivitet er sentralt og det skal benyttes
stor grad av studentaktive læringsformer både under og mellom samlingene. Eksempler er
problembasert læring, ulike seminarer, gruppearbeid. De studentaktive læringsformene innebærer
både individuelt- og gruppearbeidskrav. Vurderingsformen er individuell hjemmeeksamen (HO).
Studenten skriver eksamensoppgaven ut fra et selvvalgt emne knyttet til avhengighetsproblematikk.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Studietilbudet har relevant kobling til faglig utviklingsarbeid og forskning, først og fremst gjennom
fagansattes deltakelse i ulike prosjekter, og deres forskningsbakgrunn. Fagmiljøet jobber for å
etablere en god balanse mellom arbeidet i forskningsgrupper og undervisningstilbud. Det forskes
aktivt med ulike områder relevant for psykisk helsearbeid i fagmiljøet. De fleste ansatte er engasjert i
prosjekter som er iverksatt av fakultetet. Vi henter i tillegg inn breddekunnskap på fagområdet med
som er øvrige ansatte i fakultetet.
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Forskningsgruppa i psykisk helse har høsten 2018 reetablert seg og har blitt mer spisset mot utvikling
av psykisk helsearbeid i et livsløpsperspektiv; individuelt, kulturelt og kontekstuelt. Målsettingen i
forskningsgruppa psykisk helse er mellom annet å styrke den forskningsbaserte undervisningen
innen psykisk helsearbeid.
I tillegg til dette presenteres pensumlitteratur med vitenskapelige artikler fra forskning relevant for
fagfeltet.
Under presenteres det enkelte emne i studieplanen og koblingen til forskning og faglig utvikling
blant ansatte på det enkelte emne:
Innføring i vitenskapelig tenkning og forskningsarbeid i helsefag
De som underviser i dette emnet har kompetanse på PhD nivå / professornivå. Underviserne
benytter kvalitative og kvantitative metoder i egen forskning, og har god kjennskap til forskning og
vitenskapelig arbeid. Det benyttes eksempler fra egen forskning.
Emneansvarlig er førsteamanuensis, er en erfaren forsker innen helsefaglige problemstillinger og har
særlig kompetanse innen kvantitative forskningsmetoder. Emneansvarlig har en vesentlig del av
undervisningen i emnet.
Det legges mellom annet stor vekt på at studentene skal lære seg å framskaffe relevant
forskningslitteratur, gjennom å lære systematisk litteratursøk og å kunne vurdere vitenskapelige
artikler.
Perspektiv i psykisk helsearbeid
Emneansvarlige og øvrige som underviser i emnet har selv jobbet med temaområdene i egen
forskning/utviklingsarbeid og i undervisning. Dette gjelder ulike perspektiv som er relevant for
emnet. Underviserne har i tillegg lang erfaring og pedagogisk kompetanse til å ivareta pedagogiske
metoder i emnet gjennom forskningsprosjekt, formell utdanning i UH-pedagogikk og dokumentert
gjennom opprykk til førstelektor.
Kommunikasjon, samarbeid og relasjon
Emneansvarlige og øvrige som underviser i emnet har selv jobbet med temaområdene i egen
forskning/utviklingsarbeid og i undervisning. Dette gjelder ulike perspektiv som er relevant for
emnet. Underviserne har i tillegg lang erfaring og kompetanse til å ivareta pedagogiske metoder i
emnet gjennom |forskningsprosjekt, ulike utviklingsprosjekt, formell utdanning i UH- pedagogikk og
dokumentert gjennom opprykk til førstelektor.
Fordypning i psykisk helsearbeid
Emneansvarlig er førsteamanuensis og har lang klinisk erfaring i psykisk helsearbeid. Øvrige
fagpersoner har selv jobbet med tema relevant for emnet i klinisk arbeid og fagutvikling- forsking
innen psykisk helsearbeid. Alle som deltar i emnet har lang erfaring med å arbeidet med bruk av
studentaktive læringsformer, gjennom erfaring og gjennom formell utdanning i UH pedagogikk,
veiledning eller motiverende intervju. Alle ansatte har selv arbeidet med fagutvikling /
forskningsprosjekt.
Ansatte har forsket på tema som: eldre og psykisk helse, kommunalt psykisk helsearbeid, helhetlige
helsetjenester, psykisk helse blant barn og unge, kultur og helse, recovery. Alle som underviser i
emnet har lang erfaring fra klinisk arbeid innen psykisk helsearbeid feltet.
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Motiverende Intervju
Emneansvarlig er universitetslektor og sertifisert for å undervise i metoden MI (egen sertifisering
knyttet til denne metoden-ut over kravene til å være ansatt i universitet). Emneansvarlig har lang
erfaring fra undervisning i emnet og har vært med å utvikle og gjennomføre en rekke emner av ulik
varighet innen tema. Hun har i tillegg skrevet flere bokkapittel om tema og har gjennomført
fagutvikling og forskningsarbeider knyttet til motiverende intervju. Underviser leverer høsten 2018
søknad om opprykk til førstelektor. Emneansvarlig har hovedvekten av undervisningen i emnet.
Krisehåndtering, traumer og traumatisering
Emneansvarlig er førsteamanuensis og har lang klinisk erfaring i arbeid med temaet. Han har
internasjonalt forskningssamarbeid på feltet. Emneansvarlig har mellomfag i pedagogikk.
Emneansvarlig har hovedvekten av undervisning i emnet.
Avhengighetsproblematikk
Emneansvarlig og øvrige som underviser i emnet har selv jobbet med temaområdet i egen
forskning/utviklingsarbeid og i undervisning. Dette gjelder ulike perspektiv på
avhengighetsproblematikk og særlig rusavhengighet. Underviserne har også erfaring og praksis fra
fagfeltet. Emneansvarlig har lang erfaring og kompetanse til å ivareta studentaktive pedagogiske
metoder i emnet gjennom pedagogisk utviklingsprosjekt og formell utdanning i pedagogikk.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Det benyttes både norsk og internasjonal litteratur på studiet, selv om studiet primært retter seg
mot utøvelse av psykisk helsearbeid i norsk kontekst. Det legges likevel vekt på at forskning innen
feltet primært publiseres i engelsk språkdrakt, uavhengig av hvor forskning er utført. På denne
måten lærer studentene å forholde seg til internasjonal litteratur. Litteratur velges ut fra relevans.
Alle emner har innslag av både norsk og engelsk litteratur. I noen emner kan det også forekomme
litteratur på andre nordiske språk.
Studietur av en ukes varighet planlegges og går fortrinnsvis til utlandet, der man kan få et annet
perspektiv på psykisk helsearbeid og inspirasjon til innovasjon hjemme. Studieturen kan erstattes
med obligatorisk arbeid for de studenter som ikke kan delta på studieturen. Kostnad ved studietur
Dette må dekkes av studenten selv og dette framkommer i studieplan for studiet. I noen tilfeller har
vi internasjonale gjesteforelesere som presenterer sin forskning. Dette skjer i forbindelse med at
ansatte har forskningssamarbeid med internasjonale aktører og i den forbindelse har besøk på
universitetet.
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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.
Videreutdanning i psykisk helsearbeid fører ikke til grad, og kravet til internasjonal studentutveksling
er derfor ikke like strengt som for gradsgivende studier. Det er likevel mulig for studentene å reise
på studentutveksling i emnet Fordypning i psykisk helsearbeid.
Studiet har en utvekslingsavtale med Haifa University fra 2017 (vedlegg 3), som omhandler
studenter fra videreutdanning og master i psykisk helsearbeid. Avtalen gjelder Master i psykisk
helsearbeid ( som nå fases ut), men det vurderes som realistisk å få samme avtale for
videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studieoppholdet foregår i emnet Fordypning i psykisk
helsearbeid i semester 3. Dette er på samme sted i utdanningsløpet som i master i psykisk
helsearbeid. Vi har i en tre- fireårs periode hatt studenter som har vært på 8 ukers opphold ved
Haifa University, men det har vært i begrenset antall studenter som har reist ut. Kvaliteten på
studieoppholdet for studentene som har reist til Haifa er vurdert å være meget god, med stort faglig
utbytte av praksisoppholdet og med meget god faglig veiledning fra ansatte på Universitetet i Haifa.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Praksis gjennomføres i emnet Fordypning i psykisk helsearbeid. Det er tydeliggjort i studieplan at
studentene må gjennomføre obligatorisk praksis. Studentene har mulighet til å ønske seg
praksisplass og i samråd mellom student og universitetet tildeles praksisplass med utgangspunkt i
ønsker fra studentene og de tilgjengelige praksisplasser vi har.
Det gjennomføres 5 ukers obligatorisk praksis.
Praksis er relevant gjennom at studentene skal oppøve kliniske ferdigheter, et eksempel er følgende
læringsutbytte: kan bruke ulike metodiske tilnærminger og reflektere over egen praksisutøvelse.
Studentene har veileder i praksis som ukentlig har 2 timers veiledning på egen yrkesutøvelse i
praksis med studentene. Oppøvelse av kliniske ferdigheter kan øves på i ferdighetstrening, men må
anvendes i praksis. Begrunnelse for at praksis er faglig relevant er at veiledning på og refleksjon over
egen praksisutøvelse for å utvikle relasjonskompetanse kun kan skje i praksis.
Det har vært separate og ulike praksisavtaler i Bodø og Trøndelag. Vedlegg 7 viser avtaler man har
per i dag. Noen av avtalene er av eldre dato og som følge av fusjonen 2017 er alle samarbeidsavtaler
i FSH for tiden under revidering og er planlagt ferdigstilt høstsemestret 2018. Universitet inngår
avtale med den enkelte praksisplass om studentens praksis. Det vises til vedlegg 7 som viser
praksisavtaler.
Det er god tilgang av praksisplasser i psykisk helsearbeid.

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)

1
Ikke relevant
3
Ikke relevant
7
Ikke relevant
Ikke relevant
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Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

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
Studieplanen omhandler rammeplanstyrt videreutdanning i psykisk helsearbeid, og studieplanen
oppfyller rammeplanens faglige og pedagogiske krav. Ut over dette har Nord Universitet stilt krav til
at videreutdanning i psykisk helsearbeid skal være på mastergradsnivå. Videreutdanningen er tenkt
å inngå som de første 60 studiepoeng i mastergrad ved FSH.
Ettersom rammeplanen beskriver de fag, disipliner og kunnskapsområder som studietilbudet skal
omfatte, beskrives ikke dette nærmere her. Det vurderes at rammeplan for videreutdanning i psykisk
helsearbeid har definert og avgrenset fagfeltet.

(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
Alle ansatte har topp- eller førstekompetanse eller søker opprykk til førstestilling i løpet av studieåret
2018-2019.
Fagmiljøet er bredt sammensatt av ansatte som alle (unntatt en førsteamanuensis som underviser i
forskningsmetode) har erfaring fra klinisk arbeid i det feltet utdanningen retter seg mot. Dette er et
poeng ettersom det er en videreutdanning som retter seg mot det kliniske feltet og der Rammeplan
og forskrift for videreutdanning i psykisk helsearbeid OG pedagogisk innretning i studiet tar
utgangspunkt i studentenes yrkeserfaring. Ansatte har fagbakgrunn som sykepleiere, vernepleier og
sosionom. Flere har i tillegg videreutdanning i psykisk helsearbeid før man har tatt
hovedfag/mastergrad og PhD- utdanning eller gjennomført førstelektorløp.
I tillegg har vi ansatt to førsteamanuenser (hvorav den ene i 2019 søker opprykk til professor) som
kan ivareta støttefag knyttet til psykologi og sykdomslære. Disse har også klinisk erfaring. Alle
emneansvarlige ved studiet er ansatt i minimum 50% stilling ved Nord Universitet, noe som også er
med på å indikere stabilitet. Emneansvarlige og øvrige ansatte underviser på hverandres emner med
sin spesielle fagkompetanse. Studieprogramansvarlig deltar på noen av emnene med undervisning og
informasjon. Studieprogramansvarlig har hovedansvar for re-akkrediteringsprosesser og revisjon av
studiet.
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Bredde synliggjøres gjennom hver enkelt fagpersons faglige fagutviklings og forskningsinnretninger
som blant annet omfatter områdene: klinisk psykologi, organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi og
psykiatrisk epidemiologi, hverdagsrehabilitering, helsefremming, rehabilitering, individuell plan og
koordinatorrolle, marginalisering av utsatte grupper, kultur og psykisk helse, recovery i psykisk
helsearbeid, livsmestring i skolen, utvikling av helhetlige helsetjenester, minoriteter og
selvbestemmelse for å nevne noen.
Bredden er også synlig gjennom hver enkelt fagpersons metodologiske kunnskap som spenner fra
epidemiologiske undersøkelser, spørreskjemaundersøkelser, intervjuundersøkelser (individuelt og i
gruppe), observasjonsstudier og aksjonsforskningsstudier.
Vi har tilknyttet studiet en professor i 50 prosent stilling som driver aktiv forskning. Øvrig del av
dennes stilling er som Prodekan for forskning ved FSH. I tillegg har vi tilsatt en professor 2 i 20 %
stilling som bidrar til bredde i fagmiljøet.
Overstående viser til både bredde og dybde i fagmiljøets kompetanse og det vurderes at både bredde
og dybde i fagkompetanse er tilstrekkelig for studiet.
Som det framgår av tabell 8 og 2 er fagmiljøet på videreutdanning i psykisk helsearbeid tett koblet
sammen til master i psykisk helsearbeid i Trøndelag. Videreutdanning og master trekker store veksler
på hverandres kompetanse, både i utvikling av emner, i diskusjoner om pedagogiske valg for studiene
og dette gjør at fagmiljøet totalt sett har høy faglig kompetanse.
En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet videreutdanning i psykisk
helsearbeid, mer konkret hva angår undervisning, veiledning, FoU og faglig ledelse framkommer av
tabell 2.
Tabell 8 Ansatte som er tilknyttet Videreutdanning og Master i psykisk helsearbeid
Almvik, Arve **
Aune, Tore
Bjerkeset, Ottar
Bulling, Ingunn
Fjone, Heidi Haug

Førstelektor
Førsteamanuensis
Professor
Stipendiat
Førstelektor psykisk
helsearbeid
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Stipendiat
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Professor 2
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

50%
100%
50%
100%
100%

Grav, Siv
100%
Haugan, Paula Sofie * **
100%
Haugan, Tommy
70%
Johansen, Grete**
70%
Juul, Else Marie
100%
Moe, Cathrine Fredriksen
50%
Mækelæ, Jonny**
50%
Ness, Ottar
20%
Sund, Erik
20%
Vaag, Jonas **
100%
Total stillingsressurs tilknyttet
1030%
videreutdanning og master i
psykisk helsearbeid
*Paula S. Haugan har emneansvar og undervisning i valgemnet Motiverende Intervju- øvrig del
av stilling er tilknyttet andre oppgaver på FSH. **Haugan og Johansen leverer søknad om
opprykk til førstelektor 2018-2019. Almvik leverer søknad om opprykk til dosent høst 2018, Vaag
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leverer søknad om opprykk til professor vår 2019. Mækelæ har levert PhD avhandling og venter
på vurdering.

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater
fra samarbeid med andre fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurdering
skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt
Fagmiljøet har forskningsresultater på høyt nivå både internasjonalt og nasjonalt.
Her er noen utvalgte arbeider:
Almvik er faglig rådgiver ved NTNU samfunnsforskning, og medlem av arbeidsgruppen for nasjonal
veileder i rus og psykisk helsearbeid i kommunene. Sammen om mestring. Han har i tillegg til stilling
på Nord Universitet 50 % stilling som rådgiver ved Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk
helsearbeid. Han var fagredaktør for kunnskapsbasen www.napha.no i perioden 2010-2013.
Almvik har vært redaktør for læreboka Å sette farge på livet, sammen med Borge (Fagbokforlaget)
Dyrstad, A., Almvik, A., Bjerkeset, O. og Ness, O (2017): Korsang som recovery-fremmende tiltak for
personer med psykiske helseplager i Scandinavian Psychologist viser resultater fra et
implementeringsprosjekt som Almvik gjennomfører.

Aune har jobbet sammen med internasjonale samarbeidspartnere i prosjektet Livsmestring i skolen.
Videre har han drevet fagutvikling knyttet til mellom annet behandling av sosial angstlidelse blant
ungdom, implementering av kognitiv atferds terapeutisk miljøterapi sammen med nasjonal
samarbeidspartner.
Aune er medlem av Global Consortium of Depression Prevention.
Aune har studieåret 2018-2019 forskeropphold ved Univercity of Central Florida (UCF)
Publikasjoner:
Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Limited time and lack of clear guidelines impede health
professionals’ care
for children of parents with mental illness.
https://sykepleien.no/forskning/2018/02/uklare-rammer-gjor-det- vanskelig-ivareta-barn-sompårørende.
Berge, M. C., Breiseth, V., Lilja, L., Aune, T. (accecpted for publication des 2018). Working Alliance:
Motivational Interview as a competence intervention. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid.
Johansen, A., Gjervan, B., & Aune, T. (preliminary acctepted). Self-evaluation – Cognitive Milieu
Therapy (S-CMT) - Initial investigation of psychometric properties and suitability of a new
electronic instrument measuring cognitive milieu therapy skills. Tidsskrift for Norsk
Psykologforening.
Aune er medlem av Global Consortium of Depression Prevention.
Bjerkeset har publiserte i ulike norske og internasjonale tidsskrift og har samarbeid med nasjonale
og internasjonale forskere. Under er eksempler på artikler der han har vært medforfatter:

Field Code
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Adolescent personality traits, low self-esteem and self-harm hospitalisation: a 15-year follow-up
of the Norwegian Young-HUNT1 cohort. Junker, Asbjørn; Nordahl, Hans Morten; Bjørngaard,
Johan Håkon; Bjerkeset, Ottar. European Child and Adolescent Psychiatry 2018
Like a hotel, but boring: users’ experience with short-time community-based residential
aftercare. E Roos, O Bjerkeset, MH Svavarsdóttir, A Steinsbekk BMC health services research 17
(1), 832
Bulling har stilling som stipendiat, og har permisjon fra fast stilling i FSH. I doktorgradsarbeidet
utforsker hun samhandlingen i Familiens hus, en norsk familiesenter modell der ulike tjenester som
skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Prosjektet har tittelen Familiens hus som
arena for helsefremming. Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet skal være til nytte i utdanningene, og
benytter egen forskning knyttet til tverrfaglig samhandling, helsefremming og rehabilitering. I tillegg
har hun jobbet tett med praksisfeltet, med veiledning, fagdager og fagmøter innenfor samme tema.
Bulling har pågående samarbeid Levanger og Grong kommune.
Fram til Bulling startet i stipendiatstillingen i 2014 var hun aktiv i utviklingen av IKT pedagogikk ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Bulling har tatt med seg erfaringer fra utviklingsprosjektene det ble j
jobbet med da over til et engasjement for digitale muligheter i kvalitativ forskning. Bulling er blant
annet faglig kontakt for verktøyet NVivo og holder kurs for ansatte og studenter.
Bulling er deltaker i forskningsgruppa Psykisk helse, assosiert medlem i samfunnsdeltakelse, aktivitet
og samarbeid. I tillegg assosiert medlem i forskningsgruppa «Forebyggende og helsefremmende
tiltak» på RKBU ved Universitetet i Tromsø.
Sammen med en kollega, Kristin Berre Ørjasæter har Bulling samlet inn datamateriale på
kollegaveildning i Phd løp over en periode på 4,5 år. Dette planlegges analysert og publisert etter
disputas våren 2019.
Følgende bokkapittel er innsendt og antatt for publisering: «Lavterskeltjenester i familiesenter» til ny
revidert utgave av boka Familiens hus- organisering og faglige perspektiver (2011) Universitetet i
Tromsø UiT Det helsevitenskaplige fakultet. RKBU Nord.

I sitt PhD prosjekt har Bulling mellom annet publisert disse to artiklene
Bulling IS. (2017) En mangfoldig møteplass. Åpen åpenbarnehage som integreringsarena. BARN
(ISSN 0800-1669) 35: 73-87.
Bulling IS and Berg B. (2018) "It's our children!" Exploring intersectorial collaboration in family
centres. Child and Family Social Work.

Haug Fjone har vært studieleder ved master i psykisk helsearbeid de siste årene og har derfor
publisert lite vitenskapelig arbeid. Hun har etter avsluttet studielederperiode publisert bland annet
disse to rapportene
Fjone, Heidi H og Johansen Oddbjørn (2017): «Den som faller for alt; den faller» delrapport
2- følgeforskning av prosjektet «Lokale helsetjenester, psykiatri, rus og somatikk i Bindal og
Ytre Namdal, FoU-rapport nr. 11, Nord Universitet

Field Code
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Fjone, Heidi H og Johansen, Oddbjørn (2018): «Robuste fagmiljø» delrapport 3følgeforskning av prosjektet «Lokale helsetjenester i Bindal og Ytre Namdal» FoU-rapport nr
23, Nord Universitet.
Medlem i forskningsgruppa Psykisk helse med Ottar Ness som forskningsgruppeleder.

Hun har i tillegg skrevet et bok-kapitell i en antologi:
Fjone, Heidi H (2014) Sosial støtte for barn og unge når foreldre har psykiske vansker- barns
egne fortellinger i Nordtug, B, Sjöblom, L og Wannebo, W (red): Sammen fremmer vi helse,
Forlaget helse –frelse. Funn i bokkapitlet bygger på datainnsamling i prosjekt knyttet til temaet Å
vokse opp med psykisk syke foreldre- en studie av barns hverdagserfaringer.

Grav har publisert i ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift, mellom annet
Grav S. (2014). Sosial støtte, en helsefremmende faktor til eldre mennesker som lider av
depresjon. I Nordtug B, Sjöblom L-M, Wannebo W (Red.), Sammen fremmer vi helse.
Helsefremming gjennom sosial støtte og samhandling (s.27-31). Levanger: Forlaget HelseFrelse.
Engen, H & Grav, S. (2018). «Ingen kan fly det helikopteret bortsett fra deg selv»: En Kvalitativ studie
av opplevelser med bruk av kriseplan [«No one else can fly that helicopter apart from yourslef»: A
qualitaive study of experiences with crisis plan usage]. Scandinavian Psychologist, 5, e4. Grav
arbeider i pågående forskningsprosjektet; «Evaluering av mekling som metode i foreldretvistsaker
brakt inn for retten», og hun deltar i professorløp ved Nord Universitet.
Hun er reviewer for Journal of Personality (nivå 2) og Tidsskrift for omsorgsforskning.
Moe Fredriksen
Er medlem av en internasjonal forskergruppe, IPSNOR. Denne forskergruppen har erfaring og
kompetanse både fra forskning og implementering av IPS både fra flere europeiske land og fra
Australia.
2018
1. Moe, Cathrine Fredriksen; Brinchmann, Berit Støre.
Tailoring reablement: A grounded theory study of establishing reablement in a community setting in
Norway. Health and Social Care in the community 2018 ;Volum 26.(1) s. 113-121
NORD NLSH

2017
2. Brinchmann, Berit Støre; Moe, Cathrine Fredriksen; Valvik, Mildrid; Balmbra, Steven; Lyngmo, Siri;
Skarbø, Tove.
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An Aristotelian view of therapists’ practice in multifamily therapy for young adults with severe eating
disorders. Nursing Ethics 2017 s. NORD NLSH UiT

3. Kvig, Erling Inge; Brinchmann, Beate; Moe, Cathrine Fredriksen; Nilssen, Steinar; Larsen, Tor Ketil;
Sørgaard, Knut W..
Geographical accessibility and duration of untreated psychosis: Distance as a determinant of
treatment delay. BMC Psychiatry 2017 ;Volum 17:176
HELSEHELG NORD NLSH SUS UiB UiT

Johansen deltar i to pågående forskningsprosjekt:
1: Studenterfaringer - om utvikling av relasjonskompetanse ved videreutdanningen i psykisk
helsearbeid. «Hva er relasjonskompetanse og hvordan utvikles realsjonskompetanse i studiet?»
Metode: Kvalitativt forskningsintervju.

2: «Blikk på å lære sykepleie.» Pågående prosjekt knyttet til forskningsgruppa Yrkesutøverens
erfaring – praktisk kunnskap. Om å skrive fram praksiserfaringer om dannelse av fag og profesjon.
Metode: Vitenskapelig essay.

Medlem i to forskningsgrupper:
1.Yrkesutøverens erfaringer – praktisk kunnskap ved forskningsgruppeleder Johanne Alteren.
2.Medlem av forskergruppa Psykisk helse ved forskningsgruppeleder Ottar Næss.

Referee
2016 NORDISK TIDSKRIFT FOR HELSEFORSKNING

Forskning
Forskningsgruppa Læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag ved
forskningsgruppeleder Johanne Alteren. Flg. Undergrupper/prosjekt:
I.«Blikk på å lære sykepleie» med professor og emeritus Ruth Olsen som gruppemedlem og
veileder. - Pågående forskningsprosjekt: «Blikk på å lære sykepleie.» Pågående prosjekter.
Om å skrive fram praksiserfaringer over dannelse av fag og profesjon. Metode: Vitenskapelig
essay. Publiseres i lærebok. Hovedveileder Ruth Olsen. Ferdigstilles våren 2019.
II. «Yrkesutøverens erfaring – praktisk kunnskap» med førsteamanuensis Johanne Alteren
som veileder. -Pågående forskningsprosjekt: Studenterfaringer - om utvikling av
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relasjonskompetanse ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid. «Hva er
relasjonskompetanse og hvordan utvikles realsjonskompetanse i studiet?» Metode:
Kvalitativt forskningsintervju. > Fagfellevurdert forskningsartikkel som skal publiseres i
Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Meldt inn for NSD. Hovedveileder Johanne Alteren.
Ferdigstilles 2018.
Publisering 2018.
Johansen, Grethe. «Veiledningstimen» – Fagfellevurdert. Metode: Vitenskapelig essay.
Antatt artikkel som inngår i en vitenskapelig antologi: «Erfaring som kunnskapskilde i
profesjonspraksis». Novus Forlag. Redaktører er Inger Danielsen og Johanne Alteren.

Utviklingsarbeid – pågående prosjekter i tilknytning til førstelektorprogram ved Nord
universitet:
- 2001-2020. Problembasert læring som pedagogisk tilnærming til læring og
kunnskapsutvikling ved Videreutdanningen i psykisk helsearbeid, Bodø.
Studentevalueringer. > Fagartikkel: Læring og kunnskapsutvikling gjennom PBL i
Videreutdanningen i psykisk helsearbeid.
- 2009-2020. Vitenskapelig essay som tilnærmingsform og metode for videreutdanningen i
psykisk helsearbeid, Bodø. Hvordan kan vitenskapelig essay som tilnærmingsform til praktisk
kunnskap synliggjøre erfaringer og kunnskapsutvikling fra praksis. Studentevalueringer.
Rapport.
-2005-2020. Førstehjelpskurs i selvmordsintervenering. «Hvilken betydning kan
førstehjelpskurs i selvmordsintervenering ha for utviklingen av relasjons kompetanse i
videreutdanningen i psykisk helsearbeid?» Evalueringsrapport.
Mækele har nettopp levert sin PhD avhandling med følgende publiseringer:
Mækelæ, J. (2012). Den kvasse eggen. Tidskrift for psyksisk helsearbeid, 9(4).
Mækelæ, J. (2015). Ansvarlighet i samarbeidet mellom ansatte og beboere i et bofellesskap.
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 11(2).
Mækelæ, J. (2016). Samtaler som ikke fører fram. Hva temaet i samtalen ber om. Psykologi
kommunen, 51(3).
Mækele arbeider i dag i kombinert stilling 50 % på videreutdanning og master i psykisk helsearbeid
på Nord Universitet og 50% stilling som fagutvikler i Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus i
Bodø kommune. Han skal forsvare sin PhD avhandling den 3. desember 2018.
Mækele er veileder for personalet på Brua bofellesskap (for personer med alvorlig
rusmiddelavhengighet) i Kirkens bymisjon i Bodø siden 2016.
Ness’ forskning, veiledning og undervisning fokuserer på relasjonell velferd og samskaping. Spesielt
på recoveryprosesser innen psykisk helse og rus, samt utvikling av politikker og programmer for å
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fremme utvikling og fellesskapsprosesser for sosial inkludering. han forsker, veileder og underviser
også innen familieterapi, rådgivning og veiledning, relasjonell velferd, dialogiske og
sosialkonstruksjonistiske ideer og praksiser, vitenskapsfilosofi, kvalitative metoder,
aksjonsforskningsmetodologi og brukerinvolvering i forskning.
Ness er gjesteprofessor ved Yale University, USA. Videre arbeid: Veileder PhD: 4 (hovedveileder) 10
(biveileder, Antall vitenskapelige artikler: 41, Antall bøker: 2, Antall antologier jeg er redaktør for: 1,
Antall bokkapitler: 9 og Forskningsrapporter: 14 Ness er redaktør i Fokus på Familien (nordisk
tidsskrift for familieterapi).
Vaag har publisert en rekke vitenskapelige artikler i ulike internasjonale tidsskrift og har flere artikler
som er submitted eller in review.
Han innehar en rekke verv som f.eks. spaltist Psykologibloggen. Han har reviewoppdrag for tre
vitenskapelige tidsskrift, hvorav det ene på nivå 2. Han bidrar i tillegg jevnlig i populærvitenskapelig
formidling på TV, radio og aviser.
Vaag har publisert en rekke vitenskaplige artikler i ulike internasjonale tidsskrift og har flere artikler
som er submitted eller in review.
(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.
Fagmiljøet består av 6,85 % stilling, fordelt på 13 personer, inkludert 2 stipendiater og et ansatt som
har forskningsopphold i utlandet dette studieåret. Det er verdt å merke seg at alle ansatte knyttet til
videreutdanning i psykisk helsearbeid i tillegg underviser og forsker knyttet til master i psykisk
helsearbeid. For studieåret 2018-2019 bidrar ansatte på videreutdanning i psykisk helsearbeid med
3.6 % stilling i rent pedagogisk arbeid.
I videreutdanning psykisk helsearbeid tas det sikte på opptak av 60 studenter i året, og 120
studenter vil da være i studieløp fra høsten 2020. Fagmiljøets størrelse tilsvarer 6,85/120= 0.03
årsverk pr student, og 13/120= 0,1 fagansatt pr student. I tillegg kommer de i fagmiljøet som bidrar
med mindre enn 0,1 årsverk (tabell 3). Vi har noe ekstern innleie knyttet til undervisning om
brukererfaringer, samt spesialiserte tema.
Studiet er et samlingsbasert delttidsstudium, og med vesentlig mengde veiledning til studentene i og
mellom samlinger, samt med høy grad av egeninnsats fra studentene. En helhetlig vurdering tilsier
at fagmiljøets størrelse er tilstrekkelig for å ivareta undervisning, veiledning og FoU/KU i
studietilbudet.
Tabell har 2 viser oversikt over fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet og hvem som
har ansvar for henholdsvis undervisning, FOU, på hvilket område i studiet, evt andre studier de
bidrar inn i. På søknadstidspunktet har det ikke vært tid til å gjennomføre en detaljert kartlegging av
ansattes praksiserfaringer ut over det som er beskrevet i søknaden.
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Beregninger for arbeidstid har tatt utgangspunkt i arbeidstidprinsipper i fakultet for sykepleie og
helsevitenskap ved Nord Universitet. I arbeidstidsprinsippene gjøres en fordeling av pedagogisk tid
og FoU tid ut fra kompetansenivå, der professor får større andel FOU tid enn førsteamanuenser, og
der førstelektorer og universitetslektorer får lavest andel FOU tid og respektive høyere andel
pedagogisk arbeid.
Å sikre et stabilt fagmiljø med riktig kompetanse over tid krever at institusjonen har gode
rammebetingelser. Dette sikres blant annet gjennom en forutsigbar fordeling av pedagogisk tid og
FOU tid. Undervisning ved studiet foregår ved tre campus, og de respektive ansatte har tilknytning til
sitt studiested. Det er likevel gode muligheter for samarbeid gjennom gode fleksible elektroniske
møter og utvikling av undervisning som streames osv. At vi har tilhold på tre campus vil være med å
styrke mulighetene til rekruttering av gode fagfolk med riktig kompetanse.
Det er tilsatt to stipendiater i 4 årig løp ved studiet. Disse kan bidra inn i studiet med undervisning. Vi
håper å få stipendiatstillinger innen psykisk helsearbeid, samt at vi kan øke kompetansen gjennom
kompetansehevingstiltak som førstelektor og professor/dosentløp. Dette vil bidra til rekruttering av
nye ansatte.
Fagmiljøet ved studiet anses stabilt.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet innehar generelt lang praktisk erfaring innen utdanning på høyere nivå, men ikke alle har
pedagogisk tilleggs- utdanning, da dette ikke har vært et krav tidligere. NOKUT definerer
utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk, og kompetanse til å utnytte digital
teknologi for å fremme læring. Den samlede kompetansen på dette området er variert, men må
anses som tilfredsstillende. Noen ansatte i fagmiljøet innehar kompetanse på høyt nivå når det
gjelder digital teknologi og bruk av denne for å fremme læring i studiet. Flere ansatte har formell
veilederutdanning, utdanning innen motiverende Intervju, spesialpedagogikk og UH-pedagogikk (
vedlegg 6-studiets fagmiljø CV’er). Fakultet for sykepleie og helsevitenskap tilbyr interne kurs for å
øke kompetansen i universitetspedagogikk, og det tilrettelegges nå for økt innsats på dette området
ved Nord Universitet. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap tilbyr interne kurs for å øke
kompetansen i universitetspedagogikk, og det tilrettelegges nå for økt innsats på dette området ved
Nord Universitet. UH-pedagogikk kan inngå som valgfritt emne i masterprogrammet i kombinasjon
med et klinisk sykepleiefaglig emne.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
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Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetanselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.
Så lenge vi klarer oss med interne krefter i programmet opplever vi at vi er sikre på at krav til faglig
bærekraft er oppfylt. (også beskrevet under §3-2(1).

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring
og -utvikling av studiet.
Universitet har ikke avklart om videreutdanning i psykisk helsearbeid skal ha egen
studieprogramansvarlig eller om studieprogramansvarlig for master i psykisk helsearbeid også skal
inneha funksjon som studieprogramansvarlig for dette studiet, på søknadstidspunktet. Dette vil bli
avklart før studiestart. I søknaden beskrives kompetansen til studieprogramansvarlig ved master i
psykisk helsearbeid. Studieprogramansvarlig er psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis med
master i helsefag og PhD i helsevitenskap. Programansvarlig har et delegert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet i tråd med § 2-3.(3) og NOKUTs veiledning fra mai
2017. Programansvarlig har veilednings og konsultasjonspedagogikk fra 2002.
Programansvarlig har ansvar for å holde en tråd i det kontinuerlige studieplanarbeidet med
overordnet ansvar i forhold til at programmet gjennomføres, og at de emneansvarlige samarbeider
om et helhetlig program. De emneansvarlige planlegger pensum og undervisning, og utarbeider
eksamener og sensorveiledninger. Arbeidsavtaler med forelesere og sensorer inngås av
emneansvarlig i samråd med studieleder som per i dag og ut 2018 har delegert personalansvar fra
faggruppeleder, og som attesterer og har anvisningsansvar for ansatte i programmet. De
emneansvarlige er alle ansatte i undervisnings og forskningsstillinger.
De emneansvarlige har ansvar for faglig innhold for videreutdanninga på læringsplattformen Canvas,
mens programansvarlig har ansvar for rommenes utforming og eksistens. Videre er studietilbudet
organisert under Faggruppeleder for Vernepleie og Psykisk helse (som også er pålagt et faglig ansvar
og personalansvar), prodekan for Forskning (som har ansvar for forskningsaktivitet og er en del av
ledergruppen), prodekan for Utdanning (som også er en del av ledergruppen og dekan ved fakultet
for sykepleie og helsevitenskap). Utdanningsutvalget er det organ som kvalitetsbehandler
studietilbudene ved FSH. Dette utvalget ledes av Prodekan for utdanning.
Studieprogramansvarlig diskuterer kvalitetsarbeid med emneansvarlige, og rapporterer til
faggruppeleder og/ eller prodekan for utdanning. Endringer gjøres i samarbeid med administrativt
personale, og studieleder sørger i samarbeid med administrativ rådgiver for at større endringer går
til godkjenning i Fakultetets utdanningsutvalg.
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(4) Minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være fast ansatte med førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet.
Alle ansatte som underviser ved studietilbudet er ansatt i hovedstilling ved Nord Universitet. To av
disse ansatte jobber i 50 % stilling er da definert å ha sin hovedstilling ved Universitet. Det er fast
ansatte i de sentrale delen av studietilbudet. Dette framgår av tabell 10. Vi har to midlertidig ansatte,
disse er ansatt i stipendiatstillinger. I tillegg har en ansatt i fast redusert stilling, i tillegg midlertidig
tilsetting i stilling i 30 % (Cathrine M. Fredriksen). Fredriksen har totalt 50 % stilling. Stipendiatene har
svært begrenset ansvar i sentrale deler av studiet.

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 tre emnene Perspektiv på psykisk helsearbeid, Kommunikasjon, samarbeid og relasjon, samt
Fordypning i psykisk helsearbeid anses å være de sentrale emnene i studiet. Begrunnelsen er av disse
tre emnene favner hovedområdene i rammeplanens føringer for studiet: Tema som løftes fram i
rammeplanen er: mennesket, psykisk lidelser og det sosiale miljø, organisering av tjenestene for
mennesker med psykiske lidelser, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, samt: Faglig
fundament; teori og etikk, og utvikling av relasjonskompetansen (hentet fra Nasjonal rammeplan for
videreutdanning i psykisk helsearbeid).
Tabell 10 Oversikt over fast ansatte som underviser i sentrale deler av studiet:
Emne

Navn ansatt

Kompetanse

Emneansvarlig

Perspektiv i
psykisk
helsearbeid

Jonas Vaag
Jonny Mækelæ
Grethe Johansen
Heidi H Fjone
Kristin Berre
Ørjasæter
Arve Almvik
Grethe Johansen
Ingunn Bulling

Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Førstelektor
Stipendiat/
Universitetslektor
Førstelektor
Universitetslektor
Stipendiat/
Universitetslektor

Jonny Mækelæ
Heidi H Fjone

Kompetanse
emneansvarlig
Universitetslektor
Førstelektor

Arve Almvik
Grethe Johansen

Førstelektor
Universitetslektor

Heidi H Fjone
Siv Grav
Jonny Mækelæ
Cathrine M
Fredriksen
Siv Grav
Cathrine
Fredriksen
Jonas Vaag
Jonny Mækelæ
Grethe Johansen
Heidi H Fjone
Lilly Appoh

Førstelektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis

Kommunikasjon,
samhandling og
relasjon

Fordypning i
psykisk
helsearbeid

Førsteamanuensis Siv Grav
Førsteamanuensis Cathrine M.
Fredriksen
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Førstelektor
Førsteamanuensis

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
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Arve Almvik

Førstelektor

Tabell 9 (bakerst i søknaden) viser oversikt over emneansvarlige og kvalifikasjonsnivå på disse for
hele studiet. Emneansvarlig på de tre sentrale emnene skifter etter hvor studiet har opptak.
Over 50 % av stillingene tilknyttet studieprogrammet består av ansatte med
førstestillingskompetanse. Per i dag dekkes ikke kravet om 10 prosent professor og
dosentkompetanse opp. I løpet av høsten 2018 søker en ansatt i 50 % stilling om opprykk til dosent,
og i løpet av 2019 søker en ansatt i 100% stilling om opprykk til professor. Når disse to får opprykk
vil kravet om toppkompetanse være innfridd.
Se for øvrig tabell 2 og 3.

(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.
Det har vært et økende fokus på forskning i fagmiljøet de siste årene. Alle ansatte ved studiet er
tilknyttet forskergrupper i FSH, de fleste er tilknyttet forskningsgruppen Psykisk helse.
Forskningsgruppen Psykisk helse ledes i 2018 av professor Ottar Ness, som er ansatt som professor 2
ved master i psykisk helsearbeid, FSH.
Publikasjonslistene viser at fagmiljøet har en produksjon av forsknings- og utviklingsarbeid som er
tilfredsstillende for en videreutdanning i psykisk helsearbeid. Som følge av økt satsing på fagutvikling
og forskning, vil trolig produksjonen øke de neste årene.
Publikasjonslisten viser fagmiljøets publikasjoner de siste 5 år.
Det arbeidet som har blitt lagt ned i utviklingsarbeidet som ligger til grunn for søknad om
førstelektor til 2 av våre ansatte (en søknadlevert 2017 og en planlegges levert høst 2018) og det
utviklingsarbeidet som ligger til grunn for en ansatts søknad om opprykk til dosent høsten 2018, har
også stor betydning for fagmiljøet, se beskrivelse i CV (vedlegg 6). Det arbeides kontinuerlig med
utvikling av nye FoU-prosjekter og forskningssøknader, med både intern og ekstern finansiering.
Forskningen omfatter de sentrale fagområdene i studiet- perspektiv på psykisk helsearbeid,
kommunikasjon, samarbeid og relasjon, samt fordypning i psykisk helsearbeid.
Det dokumenteres i vedlegg 4 at fagmiljøet driver forsknings og utviklingsarbeid. Se også §3-2-3 for
ytterligere eksempler.

(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.
Innen fagmiljøet har vi nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom deltagelse på nasjonale og
internasjonale forskningskonferanser og gjennom samarbeid om forskningspublisering. Vi har
samarbeidsavtale med Haifa University om utveksling og mulig forskningssamarbeid. Vi har en ansatt
som i 2018-2019 er på forskeropphold i USA. Flere ansatte er ekstern sensor ved ett eller flere
utdanningssteder.
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Fagmiljøet ved studiet deltar årlig i nettverk for videreutdanning og masterutdanninger i psykisk
helsearbeid på landsbasis, og ansatte ved utdanningen deltar i nyetablert nettverk i Recovery i Midt
Norge.
Fagmiljøet er oppmerksom på at vi må øke deltagelsen i flere formelle nettverk for fagområdet og vil
arbeide aktivt med det framover i tid. Arbeidet med å etablere forskningsnettverk skjer med
utgangspunkt i forskningsgruppene ansatte deltar i og er et arbeid som startet opp med etablering
av forskningsgrupper i fakultetet.
Se vedlegg 5 for oversikt over deltagelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk. Se
også §3-2-3 for ytterligere eksempler

(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.
Undervisere i hovedstilling ved videreutdanning i psykisk helsearbeid har alle klinisk erfaring fra
arbeid som helse og sosialfaglig ansatt i enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten
(med unntak av to førsteamanuenser, der den ene underviser kun i metodefag og har bakgrunn fra
helsefaglig forskning og den andre har klinisk erfaring som psykolog).
En universitetslektor arbeider 50 % i kommunal tjeneste og 50 % i universitet og har jevnlig kontakt
med praksisfeltet. En førstelektor arbeider i tillegg til 50 % stilling i Universitetet i 50 % stilling i
NAPHA (nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene) og har meget god
kunnskap om kommunalt psykisk helsevern og tjenestene der. Det er forøvrig utstrakt kontakt med
vårt praksisfelt i fagutviklings og forskningsprosjekt (i planleggingsfase og pågående prosjekt) og
ansatte er derfor godt kjent med utfordringene i både kommunalt psykisk helsevern og med
spesialisthelsetjenesten. Et konkret eksempel på dette er at alle studenter på studiet i sin praksis
gjennomfører fagutviklingsprosjekt med veileder fra praksisfeltet og veileder fra studiet. Tema for
fagutviklingsprosjektene tar utgangspunkt i utfordringer i praksis, eller i tema har behov for økt
innsikt i.
Det er mulighet for hospitering i praksisfeltet og 1 ansatt hospiterte i 2017 i to kommuner for å
skaffe seg oppdatert kunnskap om psykisk helse og rustjenesten, med særlig fokus på
lavterskeltjenester.
Det er systematisk kontakt med praksisfeltet i hver praksisperiode ved at ansatte på universitet er på
besøk på den enkelte praksisplass en til to ganger og har samtaler med praksisveileder og student.
Veiledere i praksis blir i hver praksisperiode bedt om å evaluere pedagogisk opplegg for
praksisperioden skriftlig. Evalueringene inngår i et evalueringsprosjekt. Nord Universitet tilbyr
veilederutdanning av 10 stp. omfang for å tilby praksisveiledere veilederkompetanse. Ved å stille
krav om helse og sosialfaglig utdanning og relevant videreutdanning innen psykisk helsearbeid er vi
med å sikre at praksisveilederens kompetanse er relevant for studietilbudet og bidrar til at
studentene kan oppnå læringsutbyttene.
Overstående viser at fagmiljøet har oppdatert kunnskap fra praksisfeltet gjennom direkte kontakt
med praksisfeltet, gjennom fagutvikling- forskningsprosjekt, samt hospitering og systematisert
tilbakemelding fra praksisveiledere.
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Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

Vedlegg nr

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
som fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

Vedlegg nr

vedlegg nr
Ikke aktuelt

Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Studenter
totalt første
studieår

Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Antall deltidsstudenter

Studenter
totalt ved full
drift

60

Kommentar:
Opptak annet hvert år Bodø og Levanger, 60 studenter ved hvert opptak

Tabell 2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet

1

2

3

4

Ansatt
e som
bidrar
faglig

Stilling
sbetegn
else

Anse
ttelses
forho
ld

Fagli
ge
årsve
rk i
studi
et

1

5

6

7

3

9

10

Undervi
snings/veiledn
ingsområde
i studiet

Ekste
rn
praks
iserfa
ring6

oppgi
studium
og inst.
Navn4

2

Total

8
Årsverk
i andre
studier

U&V

FoU

Anne
t

Antal
l år

Årstall

120
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Arve
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Første
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50 %
fast
stilli
ng

45

Tore
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Første
aman
uensis

100
%
fast

Ottar
Bjerke
set

Profes
sor

100
%

25

25

Ingun
n
Bullin
g

Stipen
diat/
Unive
rsitets
lektor

100
%
midl.
/100
%
fast
ved
bach
elor
vern
eplei
e

5

95

Heidi
Haug
Fjone

Første
lektor
i
psykis
k
helse

100
%
fast

100

30

30

15

Master
psykisk
helsearbeid,
5%

15

15

Master
i
psykisk
helsearbeid,
70%

55

30

Master
i
psykisk
helsearbeid,
25%,
Prodek
an for
forskni
ng 50&
Master
i
psykisk
helearbeid

Master
i
psykisk
helseArbeid
5 %,

Kommu
nikasjo
n,
samarb
eid og
relasjon
Fordyp
ning i
psykisk
helsear
beid

Napha-2018

2018
Valgem
ne:
Konflikt
håndtering,
traume
r og
trauma
tisering
Perspek
tiver i
psykisk
helsear
beid
Fordyp
ning i
psykisk
helsear
beid

Kommu
nikasjo
n,
samarb
eid og
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Innførin
gi
metode
og
forskni
ng i
helsefa
g
Perspek
tiv i
psykisk
helsear
beid

2018

2003
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arbeid

Bachelo
r
sykeple
ie, 10%

Siv
Grav

Første
aman
uensis

100
%
fast

100

30

30

Paula
Sofie
Haug
an

Unive
rsitets
lektor

100
%
fast

30

15

15

Tomm
y
Haug
an

Første
aman
uensis

100
%
fast

30

15

15

Grete
Johan
sen

Unive
rsitets
lektor

70 %
fast

70

60

10

Cathri
ne
Fredri
ksen
Moe

Første
aman
uensis

20 %
fast,
30%
midl
ertid
ig

50

50

20

Master
i
psykisk
helsearbeid,
20%
Motiver
ende
intervju
,
Veiledn
ingspedago
gikk,
70%,
Master
i
psykisk
helsear
beid
70%

Samarb
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n og
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psykisk
helsear
beid
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psykisk
helsear
beid
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ne:
Motiver
ende
Intervju

Innførin
gi
metode
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forskni
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helsefa
g
Kommu
nikasjo
n,
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eid og
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Perspek
tiv i
psykisk
helsear
beid
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helsear
beid
Kommu
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n,
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eid og
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Nordland
ssyke
huset
2018
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Else
Marie
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Stipen
diat

Jonny
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læ

Unive
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Jonas
Vaag

Første
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uensis

SUM

Kommentar:

100
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100

20
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50

45

5

100
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50
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Tabell 3: Oversikt over ansatte i fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet

1

2

3

9

10

11

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansett-elsesforhold

Formell
pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings
-/veiledningsområde i
studiet

Ekstern
praksiserfarin
g
Antall år

Kristin Berre
Ørjasæter
Lilly Appoh

Stipendiat(
universitetsl
ektor
Førsteaman
uensis

100 % fast

Nei

100%

Nei

Grete Helen
Bratberg

Professor

100%

Nei

Ottar Ness

Professor

20%

Nei

Årstall

Fordypning i
psykisk
helsearbeid
Fordypning i
psykisk
helsearbeid
Innføring i
metode og
forskning i
helsefag
Kommunikas
jon,
samarbeid
og relasjon

Kommentar:
Tore Aune har studieåret 2018-2019 forskningsopphold i USA. Hans pedagogiske arbeid er derfor stipulert
etter hvordan han underviser når han er hjemme.
To stipendiater i midlertidig stilling er for tiden ansatt ved videreutdanning/master i psykisk helsearbeid.
Disse er planlagt å levere PhD i 2019 (Ingunn Bulling) og 2020 (Else Marie Juul)
Ottar Ness er tilsatt som professor 2 ved videreutdanning/master i psykisk helsearbeid og er
forskningsgruppeleder for forskningsgruppa Psykisk helse
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Tabell 9 Emneansvarlige i studiet

Navn

Stilling

Emne

Studiep
oeng

Tilsetting

Tommy Haugan

Førsteamanuensis

Innføring i metode

10

Fast/100

*Heidi Haug
Fjone

Førstelektor

Perspektiv i psykisk
helsearbeid

10

Fast 100

*Arve Almvik

Førstelektor

Kommunikasjon,
samarbeid og relasjon

10

Fast/ 50

*Siv Grav

Førsteamanuensis

Fordypning i psykisk
helsearbeid

20

Fast/100

Paula Sofie
Haugan

Universitetslektor

**Motiverende
intervju- valgemne

10

Fast 100

Tore Aune

Førsteamanuensis

**Krisehåndtering,
traumer og
traumatiseringvalgemne

10

Fast/100

Jonny Mækelæ

Universitetslektor

**Avhengighetsproblem 10
atikk- valgemne

Fast/50

*Grete Johansen

Universitetslektor

Kommunikasjon,
samhandling, relasjon

10

Fast/70

Jonny Mækelæ

Universitetslektor

Fordypning i psykisk
helsearbeid

20

*Jonny Mækelæ

Universitetslektor

Perspektiv i psykisk
helsearbeid

10

*emneansvarlig annethvert kull
**minimum to valgemner tilbys hvert annet år

Fast/50
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Vedleggsliste til søknad om akkreditering videreutdanning i psykisk
helsearbeid
Vedlegg 1: Studieplan – norsk versjon
Vedlegg 2: Forskrifter og retningslinjer: Rammeplan og forskrift for videreutdanning i psykisk
helsearbeid
Vedlegg 3: Oversikt over internasjonal studentutveksling – Utvekslingsavtale med Haifa University,
Israel
Vedlegg 4: Studiets fagmiljø – forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid (vitenskapelig
publisering de siste 5 år)
Vedlegg 5: Studiets fagmiljø – deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Vedlegg 6: Studiets fagmiljø – CVer

Vedlegg 7: Praksisavtaler
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RAMMEPLAN OG FORSKRIFT
FOR VIDEREUTDANNING I
PSYKISK HELSEARBEID
60 studiepoeng

Fastsatt 1. desember 2005 av
Utdannings- og forskningsdepartementet
INNHOLD
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FORORD
Begrunnelse for nasjonale rammeplaner
På bakgrunn av drøftinger og utredning om videreutdanning i helse- og sosialfagene er det
vedtatt at det skal utarbeides rammeplaner for sentrale videreutdanninger.
Slik situasjonen er i dag har en del videreutdanningstilbud et nærmest sammenfallende
innhold til tross for forskjellige betegnelser, mens innholdet i mange tilbud med samme navn
varierer fra høgskole til høgskole.
Rammeplanene for de vanligste utdanningene kan derfor være gunstige styringsredskap,
som både forenkler godkjenningsprosedyrene, og gjør kravene til videreutdanningene kjent
på forhånd. På denne måten vil både studenter og arbeidsgivere kunne øke sin kjennskap til
opptakskrav og innhold i en videreutdanning.
Premissene for utviklingen av høyere utdanning er lagt i flere offentlige dokumenter de
seneste årene. Når det gjelder videreutdanning i helse- og sosialfag eksplisitt, ble det
stadfestet allerede i St.meld. nr. 41 (1987-88) - Nasjonal Helseplan at målsettingene for
videreutdanningene er:
1
2

å sikre den enkelte students kunnskaper
å tilføre helse- og sosialarbeidere kunnskaper i tråd med nye behov og målsettinger

Det pekes også på at videre- og etterutdanningstilbudene bør være tverrfaglige.
Brukerperspektiv og brukermedvirkning er også momenter som vektlegges sterkere enn før.
Sett i sammenheng med dagens helseproblemer og sosiale utfordringer fører dette til et
behov for nytenkning og flerfaglighet både i praksisfeltet og i utdanningene. Samtidig pekes
det fra noen av utdanningene på at det er viktigere at videreutdanningene gir studentene
reell fordypning enn at de tilpasses flest mulig grupper av helse- og sosialarbeidere.

Rammeplanens funksjon
Rammeplanen angir målområder for og bestemmer innholdet i videreutdanningen i Norge, og
den er et nasjonalt styringsmiddel for hver videreutdanning det lages rammeplan for.
Hovedintensjonene med rammeplaner er å sikre et likeartet faglig nivå, fremme mulighetene
for fleksible utdanningsløsninger og gjøre de enkelte videreutdanningene innen hvert
fagområde likeverdige i hele landet.
Rammeplanen skal være med å sikre at samme videreutdanningstilbud ved forskjellige
høgskoler blir enhetlig innen viktige områder. Den skal også gi høgskolene frihet til faglig og
pedagogisk utviklingsarbeid ut fra høgskolens lokale forutsetninger. Rammeplanen vil måtte
endres dersom helse- og sosialpolitiske mål og utviklingen i samfunnet skulle tilsi dette.
Rammeplanen skal beskrive utdanningens mål, innhold, arbeidsmåter, vurderingsformer,
organisering/omfang, opptakskrav og kvalifikasjonskrav til lærerpersonalet.
Den enkelte høgskole utarbeider en fagplan som viser hvordan høgskolen ønsker å
organisere og tilrettelegge sitt utdanningsprogram innen de grenser rammeplanen fastsetter.

Fagplanen høgskolene utarbeider skal gi en nærmere beskrivelse av:
•

målene for utdanningen; disse skal være i samsvar med rammeplanens mål og skal
skissere både ferdighetskrav og kunnskapskrav
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•
•
•
•
•

•

opptakskravene, som skal angi om det dreier seg om en videreutdanning hvor en
krever en spesiell grunnutdanning, eller om det er en tverrfaglig videreutdanning
faginnholdet, som viser hvilke emner og problemområder som skal presenteres i
studiet, og hvordan disse skal dekke planens mål. Studiepoengsfordeling skal også
fremgå.
studie- og arbeidsformer, som viser hvordan studentene skal oppnå studiets mål
gjennom studiedeltaking og ved hjelp av pensum
organiseringen og omfanget av studiet med angivelse av mulighetene for
heltids/deltidsstudier og eventuelle desentraliseringsmuligheter samt opplegg for
eventuell praksis
vurderingsordningen, som viser sammenheng mellom mål, innhold, studie- og
arbeidsformer og den valgte vurderingsordningen. Valget av vurderingsordning skal
således begrunnes ut fra kravet om at studenten skal ha oppnådd studiets mål for å
bestå avsluttende eksamen.
kravene til kvalifikasjoner hos undervisningspersonalet

Av fagplanen skal det videre gå klart fram om studiet fyller de krav som til enhver tid er
fastsatt i lover og forskrifter for spesielle videreutdanninger.
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1 INNLEDNING
Bakgrunn for studiet
Denne rammeplanen angir formålet med og bestemmer innholdet i en tverrfaglig
videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng. Rammeplanen erstatter midlertidig
rammeplan om videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, godkjent studieplan i psykiatrisk
sosialt arbeid og midlertidig studieplan i psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi.
Psykisk helsevern har tradisjonelt vært betraktet som en medisinsk disiplin. Tilbudet til
pasienter med akutte og alvorlige lidelser var behandling og omsorg i institusjon, og privat
pleie. Med utviklingen av nye medisiner og nye behandlingsmetoder kunne et økende antall
pasienter behandles poliklinisk. Til å begynne med gjaldt det de en mente hadde lettere
lidelser, og oppfølging av pasienter mellom akutte sykdomsutbrudd. Etterhvert har synet på
psykiske problemer, kunnskap om omfanget og om hjelpebehovene, samt den videre
utviklingen i behandlingsmulighetene og -måtene ført til store endringer i tjenestetilbudene til
målgruppen. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan bo utenfor institusjon dersom
forholdene legges til rette for det i lokalsamfunnet, dvs. økonomi, boforhold, arbeid/
sysselsetting, fritid og medisinsk og psykologisk oppfølging. Institusjonene bygges derfor nå
ned og mennesker med forskjellige grader av psykiske problemer skal i størst mulig grad
kunne få de tjenester de har behov for lokalt, i kommunen der de bor. Dette skal de
fortrinnsvis få av den ordinære helse- og sosialtjenesten. Også mennesker med behov for
institusjonsomsorg skal, dersom det er mulig, få slikt tilbud lokalt. Spesialisttjenestene på
fylkeskommunalt nivå skal bygges opp for å imøtekomme akutte behandlingsbehov og for
veilednings- og oppfølgingsoppgaver.
En av de store utfordringene for sosial- og helsetjenesten fremover (jf. St.meld. nr. 50
199394), er å utvikle tjenestetilbudene slik at de framstår som gode og helhetlige. Dette
innebærer samordning av tjenestetilbudene på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og
samarbeid mellom personalet innenfor og på tvers av disse. Gjennom tverrfaglig
videreutdanning i psykisk helsearbeid kan flere yrkesgrupper innenfor helse- og
sosialtjenesten få økt kompetanse i psykisk helsearbeid, og bli stimulert til samordning og
samarbeid.

Generelt om studietilbudet
Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie har vært den dominerende videreutdanning på
området. Videreutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid tilbys bare på en av høgskolene. Den
midlertidig godkjente studieplanen for videreutdanning i psykosomatisk og psykiatrisk
fysioterapi tilbys også bare på en av høgskolene. For å videreføre de eksisterende
videreutdanningenes erfaringer, vil rammeplanen gi rom for at det innen en tverrfaglig
ramme tilbys fagspesifikk fordypning på 30 studiepoeng innenfor de tre yrkesfagene. På alle
studiesteder skal det være tilbud om en tverrfaglig fordypningsdel i psykososialt arbeid på 30
studiepoeng.
I alle fordypningsenhetene, og spesielt i den tverrfaglige fordypningsdelen, legges det vekt
på å utvikle studentenes relasjonskompetanse. Det innebærer å forstå psykiske lidelser i et
relasjonelt perspektiv, og arbeide med de relasjonelle aspektene av psykiske lidelser i
samhandling med bruker og nettverk. Mennesker med psykiske lidelser og psykososiale
problemer har krav på å bli møtt som enkeltpersoner og som del av de sammenhenger de
lever i, med sine særegne behov, ressurser og ønsker. Viktige prinsipper er rett til et
selvstendig liv og krav på respekt for egne valg, uansett lidelsens alvorlighetsgrad og art.
Bare lovhjemlet rett til inngripen kan begrense disse rettighetene, også da er det et krav at
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brukernes interesser og rettssikkerhet skal ivaretas. Kvaliteten på relasjonen mellom bruker
og fagperson er derfor av stor betydning, og stiller krav til både den personlige og den faglige
kompetansen.
Høgskolen skal tilrettelegge videreutdanningen for en tverrfaglig målgruppe fra helse- og
sosialtjenesten på kommune-, fylkes- og statlig nivå, og utdanningen skal være rettet mot
tverrfaglig arbeid i feltet. Den skal fremme studentenes evne til samhandling og samarbeid
med brukere, og evne til samhandling og samarbeid om brukernes behov. Studiet omfatter
psykisk helse i et livsløpsperspektiv og arbeidsoppgaver innen helse- og sosialtjenesten på
alle nivåer.

2 MÅL FOR STUDIET
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til arbeid med mennesker som har psykiske
problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Studentene skal utvikle sin evne til å gi omsorg og hjelp til mennesker med ulike grader av
psykiske problemer og lidelser på en måte som styrker evnen til å ta i bruk egne ressurser og
øker muligheten til å mestre egen livssituasjon. Det skal derfor legges vekt på at studentene
utvikler sin relasjons- og omsorgskompetanse. Evne til å arbeide med
migrasjonsproblematikk, og til å gi hjelp og omsorg til mennesker fra forskjellige kulturer er
en viktig del av dette.
Det skal legges vekt på at studentene utvikler evne til å samarbeide med brukere, pårørende
og andre yrkesgrupper i statlig, fylkeskommunalt, kommunalt eller frivillig arbeid. Dette
gjelder forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering i forhold til mennesker med
psykiske lidelser. Forpliktende samarbeid mellom yrkesgrupper, etater og nivåer vektlegges,
med tanke på sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud til mennesker med psykiske
problemer.
Studiet skal gi studentene kunnskap om hverandres fag. Det enkelte fags perspektiver og
arbeidsmåter anvendes i en felles innholdsdel og det tilrettelegges for tverrfaglige
praksisstudier/prosjekter og tverrfaglig fordypning.
Kandidaten skal etter endt studium ha:
• kunnskap om menneskets utvikling, forståelse for menneskelig mangfold og risiko for
utvikling av psykiske lidelser
• kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser og kunne forholde seg analytisk
til sammenhengene mellom ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller
• evne til å sette seg inn i opplevelser og konsekvenser av psykiske lidelser
• kompetanse i å etablere relasjoner med og gi omsorg til mennesker som har psykiske
lidelser og deres pårørende, med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og behov.
• erkjent og utviklet sin personlige kompetanse; kreativitet og mot
• utviklet forståelse for behovet for sammenhengende og helhetlige tilbud
• kunnskap om, anerkjenne og kunne gjøre seg bruk av andre faggruppers
kompetanse i et forpliktende samarbeid og utvikle evne til kommunikasjon og
samhandling på tvers av faggrupper og nivåer
• evne til kritisk og etisk refleksjon i psykisk helsearbeid
• evne til å systematisere og formidle erfaringsbasert kunnskap
• kunnskap om og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykisk helsearbeid
• utviklet seg faglig og personlig, og styrket evnen til videre utvikling
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3 INNHOLD I UTDANNINGEN
Studiet er tverrfaglig og er bygget opp med en felles innholdsdel på 30 studiepoeng, og
parallelle fordypningsenheter på 30 studiepoeng.
Felles innholdsdel består av følgende delemner:
• Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø
• Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
• Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

12 studiepoeng
9 studiepoeng
9 studiepoeng

Felles innholdsdel forutsetter en tverrfaglig sammensatt studentgruppe. 15 av
studiepoengene skal gjennomføres først, og gi et felles grunnlag.
Fordypningsenhetene er:
•
•
•
•

Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid
Fagspesifikk fordypning i sykepleie
Fagspesifikk fordypning i sosialt arbeid
Fagspesifikk fordypning i fysioterapi

30 studiepoeng
30 studiepoeng
30 studiepoeng
30 studiepoeng

Fordypning skal innebære:
a) teoretisk utdypning innen det aktuelle fordypningsområdet
b) utvidet forståelse for eget fags og egen yrkesgruppes rolle i psykisk helsearbeid
c) handlingskompetanse med basis i eget fag, arbeids- og livserfaring
d) videreutvikling av den enkeltes personlige og faglige kompetanse

3.1 Felles innhold
30 studiepoeng
I denne tverrfaglige delen av studiet skal studentene tilegne seg ny kunnskap og kompetanse
som skal videreutvikles i fagspesifikk fordypning eller tverrfaglig fordypning i psykososialt
arbeid.
Studentene skal i felles innholdsdel utdype sin kunnskap om psykiske lidelser og sette seg
inn i hvordan det kan oppleves å ha psykiske lidelser. Konsekvenser av psykiske lidelser for
enkeltindivider, familier og for samfunnet skal vektlegges. Studentene skal videre utdype sin
kunnskap om hvordan samfunnet historisk har forholdt seg til psykiske lidelser; f.eks.
gjennom lovgivning, organisering av tjenestene og utviklingen av hjelpetiltak. De erfaringer
og behov brukerne har og den hjelp og omsorg brukerne etterlyser, skal vektlegges. Studiet
skal utfordre studentenes holdninger til psykiske lidelser. De skal reflektere over og ta
standpunkt til etiske dilemma.
I felles innholdsdel skal studentenes kunnskap om kommunikasjon og samhandling utdypes,
og teori på dette området knyttet til psykiske lidelser spesielt vektlegges. Studentene skal
utvikle sin forståelse for relasjonens betydning og forutsetninger i psykisk helsearbeid.
Livserfaringer og den erfaringsbaserte kunnskap som studentene har fra sin yrkespraksis, er
en viktig del av innholdet. Bruker- og pasienterfaringer skal trekkes inn.
Delemne 1A Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø
12 studiepoeng
I dette delemnet behandles grunnleggende begreper som helse, sosiale problemer, sykdom
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og livskvalitet sett i sammenheng med hvordan mennesker kan utvikle psykiske problemer og
lidelser og ulike modeller for behandling av slike lidelser.
Studentene skal utdype sin kunnskap om psykiske lidelser, sin forståelse og innsikt i hvordan
psykiske lidelser oppleves og hvilke konsekvenser de kan få i hverdagen. De skal kunne
analysere sammenhengen mellom psykiske lidelser og biologiske, psykologiske, sosiale og
samfunnsmessige forhold, og vurdere konsekvenser av valg av behandlingsmodell eller
handlingsalternativ. De skal tilegne seg kunnskaper om ulike syn på psykiske lidelser i
forskjellige kulturer, og sammenheng mellom migrasjon og psykisk helse.
Sentrale tema:
• Etikk, menneskesyn, livskvalitet, menneskers tro og adferd under vekslende kår
• Ulike perspektiver, teorier og behandlingsmodeller knyttet til psykiske lidelser
• Aktuelle og potensielle brukergrupper
• Sammenhengene mellom medisinske, sosiale og samfunnsmessige forhold og
psykisk helse
• Konsekvenser av psykiske lidelser for enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn;
uttrykksformer og erfaringer
• Migrasjon og psykisk helse

Delemne 1B Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
9 studiepoeng
Psykisk helsearbeid fordrer innsats fra ulike yrkesgrupper og ofte på ulike forvaltningsnivå i
samarbeid om felles mål. I dette delemnet vil lovverket og arbeidsdelingen i feltet stå sentralt.
Det psykiske helsevernets historie, og en kritisk gjennomgang av hvordan synet på og
behandlingen av pasientene/brukerne har endret seg inngår. Tvangsproblematikken
behandles i dette delemnet.
Studentene skal utdype sine kunnskaper om hvordan samfunnet ved det offentlige, private
og frivillige hjelpeapparatet har møtt behov for omsorg og hjelp hos mennesker med psykiske
lidelser, og hvordan de kan og bør imøtekomme behov i fremtiden; dette inkluderer
kvalitetsutvikling og internkontroll. De skal videre utdype sine kunnskaper om ulike
yrkesgrupper i hjelpeapparatet og om tverrfaglig samarbeid på tvers av nivåer og etater.
Studentene skal videre sette seg inn i bakgrunnen for og konsekvensene av desentralisering
av tjenestene.
Sentrale tema:
• Psykiatriens og psykisk helseverns historie
• Helse- og sosialpolitikken og konsekvenser av den for mennesker med psykiske
lidelser
• Organisering av kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester med tanke på
hjelp til mennesker med psykiske problemer og lidelser
• Taushetsplikten
• Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak
• De ulike profesjonene og deres arbeidsmåter i psykisk helsearbeid
• Kvalitetsutvikling og internkontroll
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Delemne 1C Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
9 studiepoeng
I dette delemnet skal kunnskap fra grunnutdanningene om kommunikasjon og samhandling
mellom mennesker utdypes. De konsekvenser psykiske lidelser kan få på samspill i parforhold,
familier og nettverk vektlegges.
Studentene skal bli bevisst på og utvikle sin evne til kommunikasjon og samhandling. Det
skal legges vekt på at studentene utforsker relasjonens forutsetninger og betydning for
psykisk helse og i psykisk helsearbeid.
Kommunikasjon og samhandling knyttet til tvangs- og konfliktsituasjoner skal vektlegges.
Forståelse for egen rolle i samarbeid med bruker, pårørende og andre fagpersoner skal
utdypes.
Sentrale tema:
• Kommunikasjon og samhandling i familier, grupper og nettverk
• Kommunikasjons- og samhandlingsteorier knyttet til psykiske lidelser
• Relasjonens betydning og forutsetninger
• Egenopplevelse av ulike samhandlingsrelasjoner
• Relasjon i tilknytning til makt/avmakt, tvangs- og kontrolltiltak
• Samarbeid og taushetsplikt
• Konflikt og konfliktløsning

3.2 Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid
30 studiepoeng
I denne fordypningsdelen skal studentene utvikle sin evne til å anvende kunnskap og
forståelse fra felles innholdsdel, egen yrkesspesifikk teori og arbeidsmetode, personlig yrkesog livserfaring og personlig kompetanse i samspill med bruker, pårørende og system.
Hensikten er at den enkelte skal kunne delta i et forpliktende samarbeid med det mål at
mennesker med psykiske lidelser kan øke sin livskvalitet og mestring i hverdagen.
Psykososialt arbeid baserer seg på en forståelse av psykiske problemer der de relasjonelle
aspektene vektlegges. For å oppnå forbedret livskvalitet er det viktig å fokusere på brukernes
samhandling med andre mennesker; pårørende, kollegaer og venner, og innenfor det
nettverk et lokalsamfunn utgjør. Relasjonen mellom yrkesutøver og bruker, pårørende og
samarbeidspartnere forøvrig er også virkemiddel i endringsarbeidet.
Sentralt i psykososialt arbeid er evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner bygget på
respekt, varme, innlevelse og ekthet, og som stimulerer egenaktivitet, livsmot og håp hos
brukerne. Studentene skal tilegne seg slik kompetanse gjennom ny kunnskap, refleksjon og
trening. Det skal legges vekt på å videreutvikle den personlige kompetanse, oppøve evnen til
å lytte og medoppleve og til å samhandle med enkeltindivider, familier og grupper.
Studentene skal videre utvikle sin evne til å forholde seg til etater og organisasjoner og i
samspill med brukerne fremme deres interesser .
Samarbeid og teamarbeid er viktig i psykisk helsearbeid. I fordypningsdelen skal det legges
vekt på å øke forståelsen for hva som er felles og hva som er spesielt for hver av
faggruppene. Evnen til å inngå i et forpliktende samarbeid mellom yrkesgruppene sammen
med brukerne skal oppøves. Det skal være rom for at studentene kan velge å fordype seg i
forhold til aldersgrupper, problemområder, ulike institusjonstyper eller etater, eller i forhold til
individuelt-, gruppe- eller lokalsamfunnsarbeid.
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Studiet skal bidra til at studentene kan systematisere brukeres erfaringer og behov og
presentere dem for besluttende myndigheter.

Delemne 2A Faglig fundament; teori og etikk
12 studiepoeng
Det skal legges vekt på at studentene bevisstgjøres sitt teoretiske og faglige fundament fra
eget fag, fra felles innholdsdel og ut fra personlig livs- og arbeidserfaring. Studentene skal
utvikle sin evne til å vurdere og handle i faktiske situasjoner og fra ulike perspektiv. Dette
omfatter brukerperspektiv, storsamfunn- og lokalsamfunnsperspektiv og personlig og eget
fags perspektiv. De skal kunne utrede konsekvenser av alternative handlingsmåter og
begrunne egne valg. Det er et krav at slike perspektiver og handlingsmåter både skal prøves
ut og evalueres i samhandling med brukere og andre faggrupper.
Sentrale tema er:
• Eget fags teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid
• Relasjonen som basis for omsorg, hjelp og behandling i utøvelse av psykisk
helsearbeid
• Forståelse, vurdering og handlingsalternativer ut fra ulike perspektiver
• Begrunnelser for og konsekvenser av ulike handlingsvalg og ulike tiltak
• Etiske dilemma knyttet til utøvelse av psykisk helsearbeid

Delemne 2B Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse
18 studiepoeng
Studentene skal gjennom teori og praksis få kunnskap, forståelse og erfaring fra eget
arbeidsområde innenfor psykisk helsearbeid i og utenfor institusjon, knyttet til oppgaver
ovenfor individ, grupper, familie og lokalsamfunn.
Studentene skal dyktiggjøre seg i mellommenneskelige ferdigheter. Spesielt skal de oppøve
sin evne til direkte og klar kommunikasjon og til empati. De skal med utgangspunkt i egen
fagkompetanse utføre problemløsende arbeid; identifisere behov, igangsette og evaluere
tiltak i samhandling med pasient/bruker. Studentene skal i studiet møte de utfordringene som
ligger i forskjellige roller og posisjoner mellom hjelper og bruker; der det er nødvendig å
forholde seg til faktorer som makt, kultur, organisasjon osv.
Studentene skal utvikle sin kreativitet og sin evne til å forholde seg fleksibelt og dynamisk i
ulike situasjoner. De skal utvikle intuisjon og evne til å oppfatte og forstå hva brukere
opplever, oppfatter og forstår. Studentene skal utfordres til å bruke seg selv i samhandling
med brukere. Det krever bevissthet på egne behov og grenser, så vel som brukernes.
Studentene skal motiveres til å fremme brukernes interesser i lokalsamfunnet, og lære seg
arbeidsmåter som kan tilføre lokalsamfunnet kunnskap om psykiske lidelser.
Sentrale tema:
• Psykisk helsearbeid i og utenfor institusjon; ulike krav til relasjonskompetanse
• Relasjonskompetanse knyttet til arbeid med individ, gruppe, familie og lokalsamfunn
• Oppøving av mellommenneskelige ferdigheter i samhandling og samarbeid
• Bruker - hjelperfellesskapet; utforsking av roller og posisjoner
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•
•
•
•

- Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse
- Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere
Ekspressive og kreative uttrykksformer til fremme av egen kreativitet og intuisjon
Bevisstgjøring og bearbeiding i forhold til nærhet-distanse
Arbeidsmåter i gruppearbeid og lokalsamfunnsarbeid
Systematisere, dokumentere og formidle behov

3.3 Fagspesifikk fordypning i sykepleie
30 studiepoeng
I denne fordypningsdelen skal studentene utvikle sin evne til å anvende kunnskap og
forståelse fra felles innholdsdel, sykepleiefaglige teorier og arbeidsmåter, personlig yrkes- og
livserfaringer og personlig kompetanse i samspill med bruker/pasient, pårørende og system.
Fagspesifikk fordypning i sykepleie skal utvikle studentenes bevissthet om sykepleierens
rolle i en tverrfaglig kontekst innen området psykisk helsearbeid. Studentenes evne til å
vurdere hvordan ulike arenaer påvirker utøvelsen av psykiatrisk sykepleie skal vektlegges,
og de skal få øvelse i å intervenere på flere nivåer, i og utenfor institusjon.
Studentene skal kunne analysere sammenheng mellom syn på psykiske problemer, ulike
modeller i behandling, og konsekvenser av valg av intervensjon ovenfor mennesker som har
psykiske problemer
Det skal legges vekt på at studentene utvikler sin evne til å mestre mellommenneskelige og
problemløsende ferdigheter, og oppøver sin relasjonskompetanse.
Studiet skal bidra til at studentene kan systematisere brukeres erfaringer og behov og
presentere dem for besluttende myndigheter.

Delemne 3A Faglig fundament; teori og etikk
12 studiepoeng
Delemnet tar sikte på at studentene skal kunne vurdere ulike teoretiske begreper innen
sykepleie og kunne ta hensyn til disse i psykisk helsearbeid. Aspekter som makt og avmakt,
tvang f.eks. innen ernæring og medisinering versus autonomi, respekt og likeverd er sentrale
områder.
Studentene skal kjenne til psykiatrisk sykepleies utvikling og kunne sette seg inn i og
anvende forskningen, de ulike behandlingsmodellene og den erfaringsbaserte kunnskapen i
faget.
Sentrale tema:
• Omsorg og omsorgsfilosofi som basis for forståelse og utøvelse av psykiatrisk
sykepleie
• Psykiatrisk sykepleies faglige fundament knyttet til historie, teori, vitenskap og
erfaringsbasert kunnskapsutvikling i sykepleie
• Sykepleierens rolle i ulike kontekster, og spesielt i tverrfaglig psykisk helsearbeid
• Medikamentell behandling
• Ernæringsproblemer
• Rusproblematikk
• Yrkesetiske dilemma knyttet til sykepleie innenfor psykisk helsearbeid
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Delemne 3B Kompetanseutvikling og fagutøvelse
18 studiepoeng
Studentene skal gjennom teori og praksis få kunnskap, forståelse og erfaring fra sykepleiens
funksjons- og arbeidsområder innenfor psykisk helsearbeid i og utenfor institusjon.
Funksjonsområdene knyttes til terapeutisk, koordinerende og pedagogisk virksomhet ovenfor
individ, grupper, familie og samfunn.
Studentene skal oppøve sine mellommenneskelige ferdigheter. Spesielt skal de oppøve sin
evne til direkte og klar kommunikasjon og til empati. De skal øve seg i problemløsning;
identifisere behov, igangsette og evaluere tiltak i samhandling med pasient/bruker.
Studentene skal i studiet møte de utfordringene som ligger i forskjellige roller og posisjoner
mellom hjelper og bruker; der det er nødvendig å forholde seg til makt, kultur, organisasjon
osv.
Sentrale tema:
• Sykepleie innenfor og utenfor institusjon
• Etablering, vedlikehold og avslutning av relasjoner som skal fremme økt selvfølelse
og mestring
• Utredning av behov og valg av handlingsalternativer •
Trening, undervisning,
samtaler og samvær med pasienter
• Ulike teknikker som grensesetting, skjerming mv.
• Sykepleierens rolle i et forpliktende samarbeid med brukere, pårørende og
andreyrkesgrupper
• Dokumentasjon og formidling
• Bevisstgjøring og videreutvikling av personlige og faglige kvalifikasjoner

3.4 Fagspesifikk fordypning i sosialt arbeid
30 studiepoeng
I denne fordypningsdelen skal studentene utvikle sin evne til å anvende kunnskap og
forståelse fra felles innholdsdel, sosialarbeiderfagenes teorier og arbeidsmåter, personlig
yrkes- og livserfaringer og personlig kompetanse i samspill med bruker/pasient, pårørende
og system.
Fagspesifikk fordypning i sosialt arbeid skal utvikle studentenes evne til å analysere de
spesielle utfordringer sosiale problemer kan forårsake eller forsterke når mennesker har
psykiske problemer og oppøve evne til å arbeide målrettet med å forebygge, redusere eller
løse sosiale problemer ovenfor individ, grupper, familie og nærmiljø.
Det skal legges vekt på å øke studentenes evne til å analysere betydningen av ulike modeller
i behandling og syn på psykiske problemer, og analysere og vurdere sammenhengen mellom
brukergruppers behov og konsekvenser av sosialpolitiske virkemidler innen psykisk
helsevern.
Studiet skal bidra til at studentene kan systematisere brukeres erfaringer og behov og
presentere dem for besluttende myndigheter.
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Delemne 4A Faglig fundament; teori og etikk
12 studiepoeng
Studentenes forståelse for hvordan endringer i menneskers livssituasjon kan forårsake og
forsterke psykososiale problemer skal vektlegges. Studentene skal kunne vurdere
konsekvenser av sosialpolitisk lovgivning og virkemidler, og se disse i relasjon til endring av
samfunnsmessige rammebetingelser og klientgrupper. Aspekter som makt og avmakt,
solidaritet, tvang innen f.eks. rusmisbruk og barneomsorg versus autonomi er sentralt.
Sentrale tema:
• Sammenhenger mellom samfunnsutviklingen, sosiale problemer og psykiske lidelser
• Aktuell sosialpolitisk lovgivning og aktuelle virkemidler i psykisk helsearbeid
• Klientøkonomi, bolig og arbeidslivsspørsmål
• Barnevern og psykiske lidelser i familien
• Psykiske lidelser og rusproblematikk
• Sammenhengen mellom behov, arbeidsmåter, oppgaver og ansvar
• Yrkesetiske dilemma knyttet til fagutøvelsen

Delemne 4B Kompetanseutvikling og fagutøvelse
18 studiepoeng
Studentene skal tilegne seg kunnskap, forståelse og erfaring fra sosialarbeidernes
arbeidsområder og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid i og utenfor institusjon.
Arbeidsområdene og arbeidsmåtene skal rette seg mot individer, grupper, familier og
nærmiljøer og knyttes til de ulike livssituasjoner disse kan være i.
Studentene skal utvikle sin personlige og faglige kompetanse i å samhandle med brukere,
pårørende og andre yrkesgrupper, med sikte på å påvirke livsmiljø og livsmuligheter, og
legge til rette for vekst og utvikling.
Studentene skal videreutvikle sine mellommenneskelige ferdigheter. Spesielt skal de oppøve
sin evne til direkte og klar kommunikasjon og til empati. De skal øve seg i problemløsning;
identifisering av behov, igangsetting og evaluering av tiltak i samhandling med pasient/
bruker. Studentene skal i studiet møte de utfordringene som ligger i forskjellige roller og
posisjoner mellom hjelper og bruker; der det er nødvendig å forholde seg til makt, kultur,
organisasjon osv.
Studiet skal bidra til å gjøre studentene i stand til å systematisere brukeres erfaringer og
behov og presentere dem for besluttende myndigheter.
Sentrale tema:
• Sosialarbeiderens oppgaver i psykisk helsearbeid i og utenfor institusjon
• Evne til å etablere, vedlikeholde og avslutte relasjoner i psykisk helsearbeid, med
sikte på økt selvfølelse og mestring
• Utredning av behov og valg av handlingsalternativer
• Ulike teknikker som støtte, motivering og konfrontering mv.
• Mellommenneskelige og relasjonelle ferdigheter
• Sosialarbeideres rolle i et forpliktende samarbeid med brukere, pårørende og andre
yrkesgrupper
• Systematisering og videreformidling av kunnskap
• Bevisstgjøring og utvikling av personlige og faglige kvalifikasjoner
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3.5 Fagspesifikk fordypning i fysioterapi
30 studiepoeng
Gjennom fagspesifikk fordypning i fysioterapi skal studentene erfare og tilegne seg kunnskap
om menneskets kroppslige læringsprosesser slik at de kan hjelpe mennesker med psykiske
problemer til selv å utvikle egen kropps- og selvforståelse. Slik utvikling kan skje gjennom
påvirkning av muskulære spenningsforstyrrelser, vegetative reaksjoner og hemninger i pust
og bevegelse. Dette krever forståelse for at mennesker fra ulike kulturer og miljøer og med
ulike psykiske lidelser kan ha ulike oppfatninger av egen kropp og livssituasjon. De
nonverbale signaler kan variere samtidig som synet på nærhet og avstand kan være
forskjellig.
Fysioterapi til mennesker med psykosomatiske og psykiske lidelser
Fordypningsemnet skal gi grunnlag for å undersøke, behandle, forebygge og rehabilitere
mennesker med psykosomatiske og psykiske helseproblemer ut fra en fysioterapifaglig
forståelse.
Studentene skal kunne gjennomføre undersøkelser og funksjonsvurderinger. De skal videre
kunne analysere samspillsbevegelser og mestre ulike behandlingsmetoder som bedrer
menneskers funksjonsevne og mulighet for livsutfoldelse, og forene disse for å møte
sammensatte helseproblemer i et tverrfaglig perspektiv .

Utfordringen er å ivareta biomekaniske og nevrofysiologiske perspektiver og sette
dem inn i en større sammenheng der sosiokulturelle og eksistensielle faktorer
integreres. Kunnskapen om hvordan kroppslige reaksjoner og sykdommer henger
sammen med menneskers opplevelsesverden og livssituasjon skal utdypes.
Oppgaven er å utvikle forståelse for og konkret kompetanse i å forholde seg til
kroppslig funksjon som sammensatte fenomener.

Delemne 5A Undersøkelses- og funksjonsvurderinger
9 studiepoeng
Delemnet tar sikte på at studenten skal kunne gjennomføre undersøkelser og vurderinger av
pasientens/klientens kroppsfunksjon i samspill med hans opplevelser og omgivelsene.
Studenten skal kunne analysere disse ut fra ulike tradisjoner og retninger slik at relevant
behandling kan gjennomføres. Det legges vekt på klargjøring av teoretisk forankring og
syntesedannelse mellom ulike faglige orienteringer.
Sentrale tema:
• Analyse av behandlingsforutsetninger, motivasjon og kroppslige ressurser
• Indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling
• Ny, aktuell forskning om undersøkelses- og funksjonsvurderinger
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Delemne 5B Individrettet arbeid
12 studiepoeng
Delemnet tar sikte på at studenten skal kunne veilede pasienter i oppøving av evnen til å være
“her og nå” og styrke varhet for kroppslige signaler. Dette for å sikre pasienten et funksjonelt
bevegelsesreportoar f.eks. ved hjelp av psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap.
Det skal legges vekt på etablering, vedlikehold og avvikling av behandlingsalliansen, hvor
terapeutisk holdning og -prosess er sentrale begreper det skal legges innhold i. Studentene
skal få erfaring i opplevelsesaspektet ved selv å være under slik behandling.
Sentrale tema:
• Funksjonsevne
• Bevegelseskvalitet
• Kroppsopplevelser
• Oppmerksomhet og evne til å være “her og nå”
• Emosjonelle og relasjonelle aspekter
• Livskvalitet og eksistensielle perspektiver

Delemne 5C Grupperettet arbeid
9 studiepoeng
Delemnet fokuserer på den individuelle oppfatning av egen kropp og seg selv som person i
relasjon til andre mennesker. Studenten skal kunne formidle kunnskaper og veilede i grupper
og være bevisst på ulike gruppestrukturer, gruppedynamikk og gruppeprosesser. Det legges
vekt på menneskers samhandling, nærhet og avstand til andre mennesker. Gruppemetoder
fra ulike bevegelsestradisjoner skal vektlegges. Studentene skal videre kunne vurdere og ta i
bruk nye, relevante metoder innen gruppetilnærminger.
Sentrale tema:
• Fysioterapigrupper; strukturer og prosesser
• Gruppeledelse og ulike arbeidsmetoder
• Observasjoner og evaluering av gruppesesjoner
• Terapeutisk samtale om egenopplevelser i fysioterapigrupper

4 ARBEIDSFORMER
Videreutdanningen skal være et helhetlig studium med et omfang på 60 studiepoeng. Felles
innholdsdel utgjør 30 studiepoeng. Det forutsetter en tverrfaglig sammensatt
studentgruppe, og undervisningen skal legge et felles grunnlag for alle yrkesgruppene. 15
studiepoeng av felles innholdsdel skal gjennomføres først. De resterende 15 felles
studiepoeng kan legges senere i studiet.
Hvert studiested må tilby tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid, og kan i tillegg tilby en
eller flere fagspesifikke fordypninger. Høgskolen redegjør for sine fordypningstilbud i
fagplaner og utlysningstekst. Høgskolen skal også redegjøre for eventuell organisering i
mindre enheter og rekkefølgen av disse. Studiet kan organiseres som heltids- eller
deltidsstudium.
Høgskolen kan bestemme om studentene ved opptak må velge fordypningsenhet, eller om
det kan skje senere i studiet.
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Studiet er en yrkesrettet utdanning med vekt på praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse.
Dette må ivaretas gjennom varierte arbeidsmåter og ferdighetstrening. Studentaktive og
tverrfaglige arbeidsformer vektlegges.
Praksisstudier, brukerrettet prosjektpraksis og ferdighetstrening er del av den fagspesifikke
enheten på 30 studiepoeng og skal utgjøre minimum 15 studiepoeng. Studiets mål om
relasjons- og omsorgskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal ivaretas. Høgskolen skal
tilrettelegge for at studentene i praksisstudiene eller i prosjektpraksis må arbeide i et
tverrfaglig fellesskap/team. Høgskolen skal formulere mål for praksis og fastsette kriterier for
godkjenning av den. Praksisstudier, prosjektpraksis og ferdighetstrening skal være veiledet.
Høgskolen godkjenner veiledere.
Studentene skal utarbeide en skriftlig oppgave. Det er et krav til oppgaven at teoretisk
kunnskap anvendes på praktiske spørsmål knyttet til arbeid med mennesker med psykiske
lidelser. Oppgavens tema skal godkjennes av høgskolen.

5 KRAV TIL UNDERVISNINGSPERSONALET
Høgskolen er ifølge lov om universiteter og høyskoler ansvarlig for at undervisningen er
basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap på det aktuelle fagfelt. Det
forutsetter at høgskolen benytter undervisningspersonale med formell kompetanse og
erfaring fra de aktuelle fagområdene.
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FORSKRIFT TIL RAMMEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I
PSYKISK HELSEARBEID
Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i
lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

§ 1 Faglig innhold
Videreutdanning i psykisk helsearbeid består av en fellesdel på 30 studiepoeng og en valgfri
fordypningsenhet på 30 studiepoeng, i alt 60 studiepoeng.
Fellesdelen skal inneholde følgende delemner med angitte studiepoeng:
1. Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljøet
2. Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
3. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

12 studiepoeng
9 studiepoeng
9 studiepoeng

Fordypningsenhetene er:
Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid
Fagspesifikk fordypning i sykepleie
Fagspesifikk fordypning i sosialt arbeid
Fagspesifikk fordypning i fysioterapi
Fordypning skal innebære:
a) teoretisk utdypning innen det aktuelle fordypningsområdet
b) utvidet forståelse for eget fags og egen yrkesgruppes rolle i psykisk helsearbeid
c) handlingskompetanse med basis i eget fag, arbeids- og livserfaring
d) videreutvikling av den enkeltes personlige og faglige kompetanse

§ 2 Fastsetting av fagplan
Bestemmelser om det faglige innholdet i emnene og fordypningsenhetene utover det som
følger av rammeplanen, fastsettes av høgskolens styre og inntas i en fagplan.

§ 3 Organisering
Høgskolen må tilby enheten tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid og kan i tillegg tilby
en eller flere fagspesifikke fordypningsenheter.
Dersom høgskolen tilbyr en eller flere fagspesifikke fordypningsenheter, skal et visst antall
studiepoeng i fellesdelen gjennomføres først og gi et felles grunnlag for ulike yrkesgrupper.
Høgskolens styre fastsetter nærmere bestemmelser.

§ 4 Praksis og skriftlig oppgave
Praksisstudier/brukerrettet prosjektpraksis/ferdighetstrening inngår i fordypningsenheten på
30 studiepoeng og skal utgjøre minimum 15 studiepoeng.
Høgskolens styre spesifiserer målene for den praksisform som velges i fagplanen, og
fastsetter kriterier for vurdering av studentenes mestring i praksis.
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Form, innhold og plassering i studieforløpet fastsettes av høgskolens styre og inntas i
fagplanen.
Høgskolens styre utarbeider nærmere retningslinjer og er ansvarlig for tilrettelegging og
gjennomføring av praksis.
Det skal utarbeides en skriftlig oppgave i et relevant faglig emne. Høgskolens styre fastsetter
nærmere bestemmelser om oppgaven.

§ 5 Interne vurderingsordninger
Høgskolens styre fastsetter vurderingsordninger, herunder hvilke krav som må være oppfylt
før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette i studiet, og hvilke eksamener og prøver
som skal være bestått før en student kan starte i praksis. Praksis må være godkjent før en
student kan fremstille seg til avsluttende eksamen.

§ 6 Eksamensbestemmelser
Eksamen organiseres og gjennomføres innenfor rammene av den eksamensforskrift med
utfyllende regler som fastsettes ved den enkelte høgskole.
Det skal avlegges en prøve i felles innholdsdel og en avsluttende prøve som skal omfatte
kunnskaper fra hele studiet. Eksamensformen skal reflektere arbeidsformene som er brukt i
studiene.
Høgskolens styre fastsetter om den skriftlige oppgaven skal inngå som en del av den
avsluttende eksamen.

§ 7 Vurderingsuttrykk
Høgskolens styre fastsetter vurderingsuttrykk innen de rammer som er gitt ved egen
forskrift, jf. lovens § 3-9 (6). Ved vurdering av praksis skal benevnelsen bestått/ikke bestått
nyttes.

§ 8 Karakterutskrift
Det utstedes karakterutskrift til studenter som har bestått videreutdanningen. Av
karakterutskriften skal det fremgå hvilke prøver som er avlagt med angivelse av omfang,
resultat og når de er avlagt. Det skal videre fremgå at studenten har gjennomført og bestått
obligatorisk praksis.
Tittelen på den skriftlige oppgaven skal fremgå av karakterutskriften.

§ 9 Opptakskrav
Krav til opptak er 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på høgre nivå og minst ett års
relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
Søkere med 2-årig høgre helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan
også tas opp. Søkere med en annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter
særskilt vurdering tas opp til den tverrfaglige fordypningsenheten i psykososialt arbeid.
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Krav til opptak til de fagspesifikke fordypningene er 3- eller 2-årig høgre grunnutdanning i de
respektive fagene.
Høgskolens styre kan selv fastsette utfyllende bestemmelser.

§ 10 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks.
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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM PROFESJONSHØGSKOLEN, UNIVERSITETET
I NORDLAND, OG NORDLANDSSYKEHUSET HELSEFORETAK
Likelydende avtale lages for Nordlandssykehuset

1. Formål
Avtalen skal reguleresamarbeidetmellom Universitetet i Nordland og Helgelandssykehuset
helseforetak,på vegneav HelseNord RHF.
Partene har som overordnet målsetting å bidra til en velfungerende helsetjeneste ved å stille
krav til kvalitet i utdanningens innhold og gjennomføring, slik at studentene får en relevant
kompetanse og blir personlig skikket for å arbeide som helsepersonell.

Avtalen omfatter samarbeidom
• forskning og fagutvikling
• studietilbud
• gjennomføring av praktiske studier i helseforetaket for universitetets studenter i
bachelorutdanningen i sykepleie og videreutdanninger

2. Partsforhold
Samarbeidsavtalen inngås mellom Universitetet i Nordland og Nordlandssykehuset HF på
vegne av Helse Nord RHF, jamfør instruks for samarbeid mellom høgskoler og universitet
pålagt RHF.
Avtalen bygger på samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og Universitetet i Nordland, inngått
14. februar - 2011.

3. Organisatorisk samarbeid
3.1 Foretakssamarbeidsråd
Partene skal etablere samarbeidsråd mellom det enkelte universitet og det enkelte foretak.
Formålet er å bedre, styrke og utvikle et godt og resultatorientert samarbeid i saker som er av
felles interesse. Foretakssamarbeidsrådet skal ha ett møte per semester.

Samarbeidsorganetbestårav medlemmerfra Profesjonshøgskolenved Universiteteti
Nordland, Helgelandssykehusetog Nordlandssykehuset.
Universitetet har ansvarfor å kalle inn til møterog for referat fra møtene.Fra universitetet
møtervisedekan,studieledereog praksisleder.Fra foretakenemøterfaglig ledelseved
Nordlandssykehusetog Helgelandssykehuset.
Rådethar et overordnetansvarfor
• Ha fokus på helsepolitiske og faglige strategier som har konsekvenser for utdanning
og praksis, f.eks Samhandlingsreformen og Stortingsmelding om utdanninger for
velferdsyrkene.

• Initiering og samarbeidom utviklingsprosjekter og FoU-arbeid
• informasjon om studieportefølje og omstillingsprosesser i de respektive
organisasjonene

• Samarbeidom nye studietilbud ut fra helsevesenetsbehov
2
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• Regulering av studieplasser i praksis / fordeling av antall studieplasser på de ulike
praksisstedene på overordnet nivå

• Kvalitetssikring og utvikling av praktiske studier
• Vurdere og prioritere bruk av samarbeidsmidler
Sakerav overordnetkarakterleggesfram i Høgskolesamarbeidet(HSAM)

3.2 Tvistebestemmelser

Uenighetom tolkning av avtalenog faktiske endreteforutsetningersompåvirker avtalens
omfang skal søkesløst mellom partenegjennomdrøftinger. Dersomparteneikke oppnår
enighetoversendessakenHelseNord RHF somsammenmed Universitetet fatter endelig
beslutning.
4.0 Varighet
Avtalen gjelder for 3 - tre - år med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Dersom ingen
av partene krever reforhandling, fornyes avtalen ytterligere for et år ad gangen.

5.0 Samarbeid om forskning og fagutvikling
Universitetet og helseforetaket skal samarbeide om initiering av utviklingsprosjekter og FOUaktivitet. Til møter i foretakssamarbeidsrådet kan det ved behov innkalles medlemmer fra
forskningsutvalget ved universitetet og foretaket for å diskutere felles prosjekter.

6.0 Samarbeid om studietilbud
Universitetet og helseforetaket skal samarbeide om å bidra til relevante studietilbud.
Helseforetaket skal gi innspill om sine behov for nye studietilbud til universitetet, slike behov
må meldes innen 15. april årlig.
Universitetet skal informere om sin studieportefølje tidlig i hvert vårsemester, slik at
helseforetakene kan planlegge kompetanseheving blant ansatte. Helseforetaket og
universitetet skal gi gjensidig informasjon om omstillingsprosesser som far konsekvenser for
universitetets studietilbud eller helseforetakets virksomhet.

Universitetet har ansvarfor å leggetil rette for dialog med foretaket ved omfattende
studieplanrevisjoner.Dette gjelder bådeinnhold og organisering.
Det skal væremøterx 1 per semestermellom ABIOK-utdanningene og helseforetaket.
Universitetethar ansvarfor å kalle inn til møtene.

7.0 Samarbeid om gjennomføring av praktiske studier i helseforetaket universitetets
studenter på bachelor - og videreutdanningsnivå

Parteneer enigeom at foretaket stiller studieplasseri praktiske studiertil disposisjonfor
universiteteti henholdtil oppdragsdokumentetfor universitetetog HelseNord.

3

75/18 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid - 17/04288-14 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid : Vedlegg 7 Praksisavtaler samlet for psykisk helsearbeid videreutdanning og master

Foretaketkan ta forbeholdom reguleringav antall plasserdersomforholdet på det enkelte
praksisstedendrer seg, dogikke slik at studentersomer tatt opp og påbegyntstudiet må
avbryte sin utdannelse.
Tilsvarende rett til å be om regulering av antall studieplasser i praksis gjelder for universitetet.
Antall studieplasser vurderes fortløpende i helseforetakets virksomheter på bakgrunn av
universitetets behov og forhold i foretaket. Universitetet ved praksisleder har ansvar for å
framlegge behovet for studieplasser i praksis for påfølgende studieår.

Fordeling av studieplasseri gjøresi samrådmellom definert ansvarligpersoni helseforetaket
og praksislederved universitetet.
Partene skal gi varsel om ønsket regulering av antall studieplasser på et tidligst mulig
tidspunkt. Seneste tidspunkt for slik varsling er 6 måneder før tidspunktet for ønsket
regulering.

8.0 Ansvar og forpliktelser

8.1 Universitetetsansvar:
Universitetet har ansvar for at praktiske studier gjennomføres i overensstemmelse med fag- og
rammeplaner. Universitetet har ansvar for å klargjøre hvilke krav fag- og rammeplaner stiller
til praksisstudiet.
Universitetets fagpersonell er i samråd med praksisstedets veiledere ansvarlig for veiledning
og vurdering av studentene i klinisk praksis i h.h.t gjeldende regelverk og rammeplaner.
Universitetet har ansvar for å tilby undervisning for foretakets helsepersonell for å bringe
veiledningskompetansen i overensstemmelse med de krav som stilles til
veiledning/undervisning av studenter i praksis.
Foretakets ansatte kan gis adgang til universitetets forelesninger.

Universitetet skal bidra med samarbeidsmidlertil samarbeidsprosjektermellom universitetet
og foretaket.
8.2 Foretakets ansvar:
I praksisstudiene har helseforetaket ansvar for den praktiske undervisning, veiledning og
medvirkning i vurdering. Ansvaret ivaretas av praksisstedets linjeleder og
undervisningen/veiledningen ivaretas av praksisstedets ansatte med nødvendig kompetanse.
Universitetets fagpersonell kan delta i denne undervisningen/veiledningen, men står da under
praksisstedets leders instruksjonsmyndighet.

Det enkeltepraksisstedstiller til disposisjonfor gjennomføringav praksisstudiet:
• arbeidstøy inkludert vask
• garderobeplass
• lokaler for undervisning, veiledning og oppfølging av studenter, og person som kan
være behjelpelig ved bestilling av slike.
• studenter og ansatte fra høgskolen har adgang til foretakets kantiner
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•

Helseforetaketskal leggetil rette for at helsepersonelletkan delta i undervisningstilbudved
universitetet.Foretaketskal leggetil rette for at veilederehar veiledningskompetanse.
Universitetet i Nordland og Helgelandssykehuset HF vil legge til rette for å etablere
kombinerte stillinger i begge institusjoner og tettere samarbeid mellom
utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet.

Foretaketskal bidra med midler til samarbeidsprosjektermellom universitetetog
helseforetaket.
Helseforetaket har ansvar for den helsehjelp som ytes i helseforetaket ref Lov om
Spesialisthelsetjenesten og Lov om Helsepersonell. Studenter i praktiske studier og deres
veiledere kommer inn under bestemmelsene i Lov om Helsepersonell når de yter helsehjelp.

Studentersomgjennomførerpraksisstudierer å regnefor arbeidstakereved
praksisinstitusjonenog omfattesderfor av Lov om yrkesskadeforsikringav 16.juni 1989
nr. 65 og av Lov om skadeerstatningav 13.juni 1969nr. 26.

9.0 Praksisråd
(Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen) med representanter fra foretaket, studentene og
universitetet. Universitetet leder praksisrådet, og har ansvar for å kalle inn til møter, minimum
2 ganger per semester. Universitetet har ansvar for referat.

Medlemmer:
• studentrepresentanterfra kull som er og skal i praktiske studier
• Lederne fra de ulike praksisstedene
• aktuelle lærere

• praksisleder/ studieleder
Praksisrådetskal:
• Bidra til kvalitetssikring av at studieplanenskrav til studentenslæringsutbytte kan
imøtekommes
• Bidra til kvalitetsutvikling i studietilbudet for studenteri praktiske studier
• Sikre medbestemmelsefor studentene
• Ivareta det løpende samarbeidet, sørge for god informasjonsflyt
partene

og god dialog mellom

• Initiere utviklingsprosjekter knyttet opp mot samarbeidsmidlene

For Helgelandssykehuset helseforetak

For Universitetet i Nordland

Underskrift
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-41
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska

Saksgang

Møtedato
05.12.2018

DRØFTING AV AMBISJONSNIVÅ I ARBEID MED AKKREDITERING OG
REAKKREDITERING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i
opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i
Utdanningsutvalget. Endelig vedtak om endring vedtas av rektor.

Saksframstilling
Bakgrunn
Saken presenteres i møtet av studiedirektør.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03774-4
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.12.2018

Møtedato
05.12.2018

REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD
UNIVERSITET - PLAN FOR 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer;
Fak.
FBA
FLU
FSH

FSV

HHN

Vedtatt plan for reakkreditering 2019
Forslag kommer 19.1.2018
Bachelor barnehage- lærerutdanning
Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie
Bachelor i farmasi
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Bachelor i Human Resource Management
Master i Human Resource Management
Trafikklærer
Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
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Sammendrag
Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngår som en del av Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem. Rektor vedtar egen plan for reakkreditering for hvert år, etter innspill fra
fakultetene.

Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har innført internt tilsyn med kvaliteten på sine studieprogram gjennom
retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29.12.2016, P360
referanse 17/01202-2). I følge retningslinjene skal alle program reakkrediteres hvert 7. år.
Retningslinjene er senere justert, slik at eksempelvis større endringer i studieplan kan utløse
reakkreditering (rektorvedtak 29.12.2017, P360 referanse 17/01202-6).
Retningslinjene er gjengitt nedenfor (der siste del av punkt 1 og hele punkt 5 var nytt fra 2018):
1. Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års syklus.
Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for
reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny
behandling i Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av
rektor i samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle
studieprogrammet, etter behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring
i studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn
studieprogram for vurdering i forhold til reakkreditering. Etter dialog med prorektor for
utdanning og studiedirektøren, legges saken fram for rektor, som beslutter hvorvidt
reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle. Sentralt Utdanningsutvalg
informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av endring i;





Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent
endring
 Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende
bestemmelser for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
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Nedenfor er oversikt over vedtatt plan for reakkreditering i 2017 og 2018, samt fakultetenes forslag
til plan for 2019 (innhentet hos sekretærene for fakultetenes utdanningsutvalg).

FBA opplyser at forslag til plan behandles på lokalt utdanningsutvalg først 19. desember, mens FLU
behandling tilsvarende plan på møte 29. november. FSH sitt forslag er basert på ny
rammeplan/nasjonal forskrift. FSV opplyser at i tillegg til ønsket plan kommer reakkreditering av
Bachelor i sosialt arbeid og Bachelor i barnevern på grunn av nasjonal forskrift.

ÅR

FBA

FLU

FSH

FSV

HHN

Plan
2017

Årsstudium i
husdyrvelferd

Årsstudium i musikk

Bachelor i farmasi

Bachelor i film og TV
produksjon

Årsstudium i
økonomi og ledelse

Bachelor i musikk,
faglærerutdanning

Master i klinisk
sykepleie

Bachelor i 3D art,
animasjon og visuelle
effekter

Bachelor i økonomi
og ledelse

Bachelor i husdyrfagvelferd og
produksjon

Bachelor i regnskap
Bachelor i
internasjonal
markedsføring

Bachelor i spill og
opplevelsesteknologi

Andre
2017

Plan
2018

Bachelor i digital
økonomi og
organisasjon

Bachelor i
havbruksdrift og
ledelse

Praktisk-pedagogisk
utdanning for
allmennfaglærere

Master i
biovitenskap og
akvakultur

Praktisk-pedagogisk
utdanning for
yrkesfaglærere

Ingen

Bachelor i
nordområde- og
nordiske studier
(nytt navn)

Master i tilpassa
opplæring

Andre
2018

Forslag Behandles lokalt UU
19.12.2018
Plan
2019

Årsstudium i
nordområdestudier

Master i beredskap
og kriseledelse
(nytt navn)
Ingen

Bachelor i
journalistikk
(avsluttet pga akkr.
nytt masterprogram)
Bachelor i farmasi

Behandles lokalt UU
19.11.2018; foreslår
sannsynligvis (kun):
Bachelor barnehagelærerutdanning

Videreutdanning i
psykisk
helsearbeid
Bachelor i
sykepleie
Bachelor i
vernepleie
Bachelor i farmasi

Årsstudium i
personalledelse og
kompetanseutvikling
Bachelor i Human
Resource
Management
Master i Human
Resource
Management

Trafikklærer
Årsstudium i
trafikkpedagogikk
og trafikksikkerhet
Bachelor i
trafikkpedagogikk
og trafikksikkerhet
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Vurdering
Det anbefales at fakultetenes forslag til plan støttes, og suppleres med forslag fra FBA etter 19.
desember. Det innebærer at rektor får oversendt saken rett etter denne dato.
Oppstartseminar for reakkreditering 2019 planlegges tidlig i januar. Erfaringer fra studieprogramansvarlige som har vært gjennom prosessen i 2017 og 2018 må videreformidles til de
studieprogramansvarlige som skal delta i 2019. I tillegg må det hensyntas Utdanningsutvalgets
drøfting av ambisjonsnivå i forhold til reakkrediteringer (egen sak på dette møtet) samt eventuelt
justeringer i universitetets retningslinjer for reakkreditering.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05281-17
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 05.12.2018

Møtedato
05.12.2018

STUDIEKALENDER FOR STUDIEÅRET 2019-2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 20192020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studiekalenderen gir oversikt over viktige datoer og viktige tidsfrister for studentene.
Neste års studiekalender vedtas av rektor i desember året før, etter råd fra sentralt
Utdanningsutvalg.
Framlagte kalender er videreføring fra inneværende studieår med unntak av eksamensperioden for
vårsemesteret som er forskjøvet en uke. Internasjonalt kontor ønsker presisering i forhold til
informasjonsmøte for internasjonale studenter, se nedenfor.
Faste årlige frister og spesielle datofestede frister
Noen av fristene i studiekalenderen har faste datoer, eksempelvis frist for semesterregistrering.
Andre frister er flytende i forhold til årskalenderen, eksempelvis hovedperiode for eksamen. Disse
fristene er markert med ukedag i kalenderen.
Oppstart av studieåret
Oppstart av studieåret og informasjon til studentene er lagt til uke 33, som for de fleste universiteter
og høgskoler. Undervisningen starter for de aller fleste campusbaserte studieprogrammene i uke 34;
fra mandag 19. august. Også videregående skoler og mange grunnskoler i Nordland har oppstart
mandag 19. august, mens videregående skoler i Nord-Trøndelag sannsynligvis har oppstart allerede
mandag 12. august.
Nord universitet dekker et langstrakt geografisk område og to fylker. Universitetet har pr i dag
mange studiesteder, nevnt fra sør til nord: Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, Nesna, Mo i Rana,
Bodø og Vesterålen. Studiekalenderen viser dato for åpning av studieåret på alle studiestedene.
Orienteringsdager for internasjonale studenter og frister for utveksling
Datoer og fristene er fastsatt av Internasjonalt kontor. Det er fra deres side ønskelig å presisere at
informasjonsdag 6. januar 2020 gjelder kun internasjonale fellesgradsstudenter.
Hovedperiode for eksamen
Fordeling mellom antall uker til undervisning og antall uker til eksamen, er alltid en kilde til diskusjon.
Faglærerne ønsker gjerne lengst mulig periode til undervisning, mens studieadministrasjonen som
organiserer eksamensavviklingen, uttrykker ønske om mere tid til eksamensavvikling.
Den emneansvarliges beslutning om antall vurderinger på det enkelte emne og valg av
vurderingsform, samt totalt antall eksamensavviklinger har betydning for eksamensavviklingen på
det enkelte studiested.
Studiekalenderen definerer hovedperiode for eksamen. Det kan imidlertid være tilfeller med
undervisning innenfor eksamensperioden, og det kan også være tilfeller med avvikling av både
ordinær eksamen og ny eller utsatt eksamen utenfor eksamensperioden.
Informasjon og publisering
Når rektor har vedtatt studiekalenderen, blir informasjon om denne formidlet til fakultetene mv.
Studiekalenderen oversettes til engelsk, og både norsk og engelsk versjon publiseres på
universitetets hjemmeside. Studentene må ved semesterregistrering bekrefte at de er opplyste om
studiekalenderens frister, og semesteravgift må være betalt før registreringen er ferdig.
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Studiekalender for studieåret 2019-2020
Høstsemesteret 2019
1. juli. - 15.sept.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 12.aug.

Orienteringsdag for internasjonale studenter ved studiestedene Bodø, Steinkjer og Levanger

Tirs 13.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene ons 14. – fred 16. aug.

Ons 14.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiestedene Stjørdal, Levanger,
Steinkjer og Namsos.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene tors 15. – fred 16. aug.
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Nesna
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Mo i Rana
Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Vesterålen

Man 19.aug.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram
NB: Noen studieprogrammer starter før denne dato. Sjekk egen timeplan!

15.sept.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i høstsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i høstsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i høstsemesteret
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret og evt. videre

1.okt.

Frist for å søke utveksling til utlandet i vårsemesteret

15.nov.

Frist for å søke opptak til enkeltemner for vårsemestret. Fristen gjelder også privatister.

Man 18.nov.-fred 20.des.

Hovedperiode for eksamen i høstsemesteret (5 uker)

1. des.

Start studentregistrering for vårsemesteret

Vårsemesteret 2020
1. des.- 1.feb.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 6.jan.

Orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter og internasjonale
fellesgradsstudenter (kun Handelshøgskolen) ved studiested Bodø

Man 6.jan.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram.
NB: Noen studieprogrammer starter før denne dato. Sjekk egen timeplan!

20.jan.

Frist for å søke utveksling til utlandet i høstsemesteret

1.febr.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i vårsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i vårsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i vårsemesteret.
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret og evt. videre

Man 11.mai-fred 20.juni

Hovedperiode for eksamen i vårsemesteret (6 uker)

1.juli

Frist for å søke opptak til enkeltemner for høstsemestret. Fristen gjelder også privatister.
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Møtedato
05.12.2018

DRØFTING OG INNSPILL - ULIKE PROBLEMSTILLINGER I FORBINDELSE MED
AKKREDITERINGER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget drøfter og gir innspill til problemstillinger i saken.

Saksframstilling
Bakgrunn
I forbindelse med behandling av søknad om akkreditering av Nordisk master i bærekraftig
utnyttelse og produksjon av marine bioressurser, ønsker studieprogramansvarlig og
saksbehandlere og løfte til diskusjon, erfaringsutveksling, samt be om råd og innspill fra
Utdanningsutvalget på noen problemstillinger, eksempelvis:
1. Læringsutbyttebeskrivelse hvor det er mange valgemner i programmet.
2. Praktisk gjennomføring – hvordan kvalitetssikre at individuelle studieplaner oppfyller
læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Obligatorisk utveksling.
Det redegjøres nærmere om saken i møtet.

Vedlegg:
Søknad om akkreditering – Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
bioressurser
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Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtekter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg, dokumentasjon på
selvakkrediteringsrett etc. lar seg dokumentere fra sentralt hold ved Nord universitet.

1. Søknad til Nordisk ministerråd om støtte til utvikling av «Nordisk master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
2. Studieprogrambeskrivelse Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
bioressurser med emner – engelsk og norsk
3. Oversikt over valgemner
4. Eksempler på vitnemål fra lærestedene i samarbeidet.
5. Emnebeskrivelser
6. Publikasjonsliste 2014-2018 fagansatte.
7. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet ved NORD, UNAK, UGOT og Hólar
8. ERASMUS+ avtaler mellom partnerinstitusjonene
9. Faglige nettverk ved FBA
10. Beskrivelser av faggruppene ved de fire institusjonene (fra web).
11. Akkreditering
12. UGOT – søknad om etablering av Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av
marine bioressurser med studieprogrambeskrivelse.

4
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1 Overordnet om studietilbudet
Type studium (kryss av)
o
Bachelorgradsstudium
o
Høyskolekandidatstudium
Kortere
o studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
o
Videreutdanning
x

Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

Campus-/stedbasert studium

x

Samlingsbasert studium
Desentralisert
o
studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
o
Nettstudium
o
Nettstudium
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Heltidsstudium
Deltidsstudium

1.1

Bakgrunnen for akkrediteringssøknaden

Nordisk ministerråd samarbeider om å skape et godt utdannings- og forskningsfellesskap i Norden –
for barn, unge og voksne. Nordisk Master Program ble lansert i 2007, som et av Nordisk ministerråds
satsninger for å fremme høyere utdanning i Norden.
Formålet med Nordisk Master Program er å:


Internasjonalisere høyere utdanning gjennom et samspill av nordiske og ikke-nordiske studenter,
både fra og utenfor Europa



Utvikle samarbeid mellom nordiske universiteter og høyskoler imellom, samt løse hinder og
utfordringer i organiseringen av felles studieprogram
5
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Tilby forskningsbaserte masterprogram av høy kvalitet, basert på eksellense



Utvikle samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, den nordiske industri og det
nordiske arbeidsliv



Oppnå gode resultater hva gjelder studentenes kompetanser og kunnskaper, herunder også hva
gjelder deres nordiske kompetanser og kunnskaper



Hjelpe studenter og andre medvirkende aktører til å skape nyttige nettverk

Les mer om Nordisk Master Program på http://www.nordicmaster.org/.
For Nord universitet står internasjonalisering høyt på dagsorden. Høsten 2017 gikk derfor Fakultet
for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord Universitet, School of business and science,
Universitetet i Akureyri (UNAK)-Island, Avdeling for akvakultur og fiskeribiologi, Høyskolen i HólarIsland og Det naturvitenskapelige fakultet, Göteborgs universitet (UGOT)–Sverige, sammen om å
søke midler til å utvikle en Nordisk master i bærekraftig utvikling og produksjon av marine
bioressurser, forkortet MARBIO. Midler til dette ble innvilget fra Nordisk ministerråd høst 2017.
Søknaden er vedlagt (Vedlegg 1).
I Nord universitet overordnede strategi (vedtatt 12.9.17) står følgende:
«Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse
ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi.
Kultivering og høsting av bioressurser fra havet har sterkt økende oppmerksomhet. Regionen har
spesielt store muligheter for en videre utvikling av akvakultur og annen industriell virksomhet,
næringer som også danner grunnlag for en sterk offentlig sektor. Havets ressursgrunnlag, kombinert
med universitets lokalisering, åpner for internasjonalt samarbeid, både innen forskning og utdanning.
En målbevisst innsamling og utnyttelse av data fra regionens feltlaboratorium styrker dette
konkurransefortrinnet. Kompetansen som bygges ved Nord universitet skal også komme til nytte i
andre deler av verden.».
En nordisk master med fokus på produksjon og utnyttelse av marine bioressurser passer perfekt inn i
Nord Universitet sin strategi. En slik master vil både styrke vår fokus på bærekraftig utvikling av det
grønne skiftet og spesielt fokus på kultivering og høsting av bioressurser fra havet. Masteren har også
en internasjonal dimensjon. Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er etablering av felles
masterprogram med universiteter internasjonalt en av målsetningene frem til 2020.
FBA har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet innenfor det marine
fagområdet. Fakultetet skal ha en stor faglig tyngde innenfor biovitenskap, herunder akvakultur,
genomikk, marin og terrestrisk økologi, og husdyr. En Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og
produksjon av marine bioressurser er dermed svært relevant for FBA og Nord universitet sin strategi,
og bygger opp under satsingsområdene forankret i institusjonen.
Samfunnet har et stort og underutnyttet potensial for produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser. Samtidig er det en økende etterspørsel etter marine biobaserte produkter, inkludert
mat, for å støtte en raskt voksende verdens befolkning. Den sentrale rollen til havet og marine
økosystemer for å absorbere CO2 og frigjørende O2 gjør videre utvikling av bærekraftige modeller til
en prioritert oppgave. Foreløpig kommer bare ca. 4% av næringsmidler fra havet, til tross for at
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marine proteiner kan produseres mer effektivt og på mer bærekraftig måte, gjennom fiske og
akvakultur, enn proteiner fra landbruk. Videre er sjømat næringsrik og sunn, en rik kilde i høyverdige
proteiner, n-3-fettsyrer, vitamin D, jod, selen og antioksidanter. Dette er anerkjent både av EU og
FAO, og oppmuntrer til videreutvikling av denne sektoren. For de nordiske landene er akvakultur og
fiskeri ekstremt viktige næringer, og utviklingen av en marin bioøkonomi, ved hjelp av sirkulære og
bærekraftige lokale løsninger, støttes sterkt av Nordisk Ministerråd.
Det foreslåtte nordiske masterprogrammet i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
bioressurser, MARBIO, er et forskningsbasert masterprogram hvor vi tar sikte på å kombinere
kompetanse fra de nordiske landene for å utdanne neste generasjon fagfolk innenfor området
sirkulær økonomi. Denne oppgaven krever en dyp og sammenhengende integrasjon av biologiske,
miljømessige, sosiale, juridiske og fysiske planleggingsaspekter, som kun er mulig hvis flere nordiske
land går sammen.
Nåværende konsortium vil kombinere inter- og tverrfaglig forskning og utdanning på akvakultur, og
samle kompetanse innen marin fisk, skalldyr og algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap,
næringsliv og økonomi ved Universitet i Gøteborg; Nord universitet, Bodø, med fokus på
fiskeernæring, fiskefysiologi, fiskemikrobiota, marin økologi og epigenetikk for å studere akvakultur
og dens miljøinteraksjoner; Hólar høyskole med kompetanse i bærekraftig fôrutvikling, vannkvalitet i
akvakultur, ferskvannsbiologisk mangfold og økologi og fiskeadferd; samt Universitetet i Akureyri
School of Business and Sciences som tilbyr forskning og utdanning innen næringsliv, fiskerivitenskap
og bioteknologi med fokus på styringssystemer, verdikjeder, markedsføring og næringsliv, kommunal
planlegging samt marin bioteknologi og matvitenskap.
I tillegg har konsortiet etablert samarbeid med et ledende amerikansk universitet, University of New
England (UNE), Maine, USA, som starter et parallelt masterprogram in «Ocean Food Production». Det
er planlagt felleskurs, studentutveksling og lærermobilitet mellom vårt planlagte masterstudium og
UNE.
Tverrfaglig tilnærming er et virkelig innovativt aspekt ved MARBIO-programmet, og det er
internasjonalt anerkjent at det er mangel på internasjonale utdanningsprogrammer som ser mer
omfattende og tverrfaglig på samspillet mellom fisk, akvakultur og produksjon av marine
bioressurser. Dette og den økende interessen fra nordisk, europeisk og internasjonale perspektiver
innen sirkulær marin økonomi og blå vekst, vil sikre at MARBIO programmet tiltrekker både nordiske,
europeiske og internasjonale studenter interessert i disse spørsmålene og i tverrfaglige metoder og
tilnærminger til forskning.
Konsortiet har hatt to møter for å planlegge mastergraden. Ett møte i København 15.-16. mars 2018,
og ett møte på Kristineberg, Göteborgs universitet sin biologiske feltstasjon 15.-16. april 2018. Neste
møte er planlagt i midten av desember 2018. Deltagere på møtet har vært sentrale personer fra alle
4 samarbeidspartnere: Koordinator for programmet professor Kristina Sundell, Insitutionen för
biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet; Prodekan for utdanning førsteamanuensis Marit
Bjørnevik, ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet; Førsteamanuensis
Ögmundur Knútsson ved senter for fiskerivitenskap, Universitetet i Akureyri; og professor Helgi
Thorarensen, Avdeling for akvakultur og fiskebiologi, Hólar University College. I tillegg har
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administrative og eller faglige ressurser fra de fire institusjoner deltatt. Fra FBA har i tillegg til Marit
Bjørnevik, professor og faggruppeleder akvakultur, Mette Sørensen, deltatt på et av møtene.
Studieplanen ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FBA i møte 5-18 den 18.9 2018.

2 § 2-1 Forutsetninger for akkreditering
2.1

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

Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:


Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.



Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.



Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett).
Sverige har et eget organ tilsvarende NOKUT, som heter Universitetets Kansler Embetet (UKA). Deres
kvalitetssikringssystem er for tiden under endring og forbedring, noe som vises i utredningen fra
UKA: «Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Redovisning av ett
regeringsuppdrag1.»
På Island ligger kvalitetssikringssystem for høyere utdanning under «The Ministry of Education,
Science and Culture». Det er gitt ut en egen håndbok kvalitetssikring for høyere utdanning. Quality
enhancement handbook for Icelandic higher education2, 2017.
I tillegg til nevnte forskrifter, kommer:
 Forskrift om krav til mastergrad, av 1. desember 2005, sist endret 10. juni 2015.
Her stilles krav til selvstendig arbeid (§ 6): «I mastergrad etter § 3 og § 5 skal det inngå
selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng». Kravet er ivaretatt ved en
masteroppgave på 60 studiepoeng. I læringsutbyttet for masteroppgaven fremgår det at kravet
til «forståelse, refleksjon og modning» i det selvstendige arbeidet er oppfylt.

1

http://www.uka.se/download/18.67f90ad11593fd0dd2d902ad/1487841858629/rapport-2016-09-30-nationellt-systemkvalitetssakring-hogre-utbildning.pdf.

2

https://en.rannis.is/media/gaedarad/Final-for-publication-14-3-2017.pdf
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Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Her reguleres blant annet krav til graden master, samt vitnemål.
2.1.1

Opptakskrav

Opptakskravet er regulert av § 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang. Lovverket tilsier at
opptak til en mastergrad krever bachelorgrad eller tilsvarende.
Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle 4 studiesteder, og opptaket skjer lokalt på hvert
studiested. Det vil si at søkere som ønsker å starte dette studiet i Bodø, søker direkte til Nord
universitet etter gjeldende søknadsfrister: 15. april for norske søkere, 1. april for søkere fra EU.
Studiet starter da i august samme år. For opptaket til høsten 2020, vil studiet åpnes for
internasjonale studenter utenfor EU, da med gjeldende søknadsfrist, p.t. 1. desember.
Et normalt studieår vil starte rundt 15 august og vare til 15 desember i høstsemesteret, mens
vårsemester varer fra 5. januar til 30. juni. Masteroppgaven kan fordre at studenten jobber også på
sommeren mellom 2. og 3. semester. Selve masteroppgaven er planlagt ferdigstilt 15. mai i 4.
semester.
Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:



Bachelorgrad (180 ECTS).
Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i
opptaksgrunnlaget.

De ulike landene har ulik karakterskala; På Island tilsvarer et laudabelt resultat 7 (av 10), i Sverige
«Godkjent», og i Norge minst C.
Søkeren også må skrive et motivasjonsbrev der det framgår hvorfor søkeren ønsker å opptak til
studiet. Søkerens motivasjon for studiet, dets læringsutbytte og karriereplaner vil bli vektlagt.
Studenter som ikke har engelsk eller islandsk/ norsk/ svensk (avhengig av opptakssted) som
morsmål, må dokumentere engelskkunnskaper (TOEFEL).
Alle søknadene om opptak behandles av en opptakskomité, bestående av studieprogramledere ved
hver institusjon. Komiteen vurderer søkernes bachelorgrad, motivasjonsbrev og karakterer, i nevnte
rekkefølge. Målet er å ta opp fem studenter ved hvert studiested, slik at veilederkapasiteten på
masteroppgavene kan fordeles. Det er også et mål å sikre en tverrfaglig bredde i studentmassen.
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres etter følgende
kriterier:
1. Bachelorgrad med laudabelt resultat.
2. Motivasjonsbrev
3. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige
fordypning.
4. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

MARBIO er tverrfaglig og ønsker å ta opp studenter både med biologisk og samfunnsfaglig bakgrunn.
Dette gir grunnlag for å kunne se «Bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser» fra
andre synspunkt enn det biologiske om fangst av fisk eller produksjon av oppdrettsarter. Men også
9
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hvordan en slik produksjon har betydning for arbeidsplasser i lokalsamfunnet, arealplanlegging,
omdømme, forurensingsaspektet med mere.
Konsortiet har diskutert hvorvidt studiet skal ha egne studieretninger innen biovitenskap og
samfunnsvitenskap, med ulike opptakskrav. Dette ville gjort studieløpet mer tydelig for de studenter
som ønsker å ta en henholdsvis samfunnsfaglig eller biologisk retning. Konsortiet har gått tilbake på
denne ideen, da den tverrfaglige sammensetningen av studenter vil berike læringsmiljøet og
indirekte er en del av læringsutbyttet. Konsortiet ønsker derfor like opptakskrav uavhengig av
søkerens bachelorgrad og spesialiseringsretning i masteren.
Dette medfører at studenter uten de riktige forkunnskapene får tilbud om studieplass. Vi tenker her
spesielt innen de biologiske emner, f.eks. Evolusjonær genetikk eller RNA- biologi. Det er ikke alle
emner ved FBA der biologiske forkunnskaper er nødvendig. Denne utordringen kan dermed løses ved
at forkunnskaper beskrives for de emner der det er påkrevd, og at studenter med
samfunnsvitenskapelig bakgrunn informeres om at det hos enkelte partnere (f.eks. Nord) er mindre
valgfrihet i emneporteføljen. Søkeren må dermed påregne å ta større deler av studiet ved et av
partneruniversitetene som tilbyr større bredde innafor samfunnsvitenskap.
Grunnen for å sette minimum C som opptakskrav, er at et masterstudium er krevende og fordrer en
viss teoretisk forståelse. Engelsktest er nødvendig da studiet er engelskspråklig. Gjennom
motivasjonsbrev vil det være lettere å sikre en god bredde i studentmassens interesse, sikre større
tverrfaglighet i studentsammensetningen, samt at tverrfagligheten i seg selv gir studentene ny
kunnskap, perspektiver, læring og senere nettverk innen ulike fagdisipliner.

2.2

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

Studieprogrammet inngår i studieporteføljen hos alle de fire partnerne. Alle fire studiestedene
annonserer studieprogrammet på egne hjemmesider, i tillegg til at de er utarbeidet en felles webside
som forklarer studiet mer i detalj. Se https://swemarc.gu.se/marbio. Denne driftes og hostes av
UGOT. Studenten søker opptak til ett av lærestedene. Utveksling på minimum 30 ECTS til en eller
flere av partneruniversitetene er lagt inn som en obligatorisk del av studieprogrammet. Studenten
kan velge å gjøre masteroppgaven ved ett annet lærested enn der de ble tatt opp.
Hvert studiested plikter å ha en egen studieprogramleder som har ansvar for programmet på sitt
studiested. Studieprogramleder/studierådgiver, den enkelte student og aktuell veileder for
masteroppgaven, setter sammen opp en individuell studieplan. Dette gjøres i løpet av første
semester, og skal sikre at kravet om minst 30 ECTS mobilitet er tilfredsstilt. Her vil det være viktig å
veilede studenten til valgemner som støtter opp om masteroppgaven, og som studenten har
forkunnskaper for.
På 3. og 4 semester skal studenten gjøre sin 60 ECTS masteroppgave. Tematikken kan være selvvalgt,
men studenten kan delta i finansiert forskningsprosjekter ved de respektive studiesteder, eller i
samarbeid med relevant industri eller forvaltning. Studenten kan også gjøre en helt eget selvstendig
studie innenfor programmets fagområde.
Tabell 1 gir en grov oversikt over studieprogrammet. Tabell 2 og Tabell 3 gir eksempel på to ulike
studiescenarier.
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Tabell 1 Studiemodell Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser

Semester
1.semester
2.semester
3.semester/ 4. semester

Marine bioressurser 15 ECTS + Valgemne 15 ECTS*
Valgemner 30 ECTS
Masteroppgave 60 ECTS

*Ett av emnene som velges bør være et metodeemne.

Tabell 2 viser hvordan en student starter i Bodø, kan reise til Akureyri og spesialisere seg i
fiskeribiologi og prosessering av fisk 2.semester, for deretter å kunne ta masteroppgave enten i Bodø
eller på Akureyri.
Tabell 2 Forslag til studiemodell for student som starter i Bodø, og ønsker å spesialisere seg innen fiskeribiologiske ressurser

Studiested
Bodø

Emne
Marine
bioressurser 15
ECTS

2.semester
30 ECTS

Akureyri

Fisheries
biology 15 ECTS

3.semester/ 4.
semester
60 ECTS

Bodø

Masteroppgave
60 ECTS

1.semester
30 ECTS

Emne
Scientific
Communication and
Research method 10
ECTS
Processing Technology
15 ECTS

Emne
Ecotoxicology 5 ECTS

3 viser muligheter for en student som er spesielt interessert i styring av miljø i økosystemer. Han/hun
starter i Bodø, og reiser deretter 2.semester enten til Akureyri og spesialiserer seg i styring av de
marine og kystnære økosystem i Arktis, eller drar til Gøteborg å spesialisere seg i styring av de marine
og kystnære økosystem knyttet opp mot EUs lovverk. Styring av de marine og kystnære økosystem
er et kritisk problem på grunn av det økende presset av aktiviteter som akvakultur og fiske, men også
shipping og oljeboring - press som vil bli forverret av globale klimaendringer. En slik spesialisering
fordrer hovedveiledning av masteroppgaven enten ved Universitetet i Gøteborg eller Akureyri.
Tabell 3 Forslag til studiemodell for student som starter i Bodø og ønsker å spesialisere seg innen styring og jus i marine
økosystem enten Universitetet i Akureyri eller Universitetet i Gøteborg-

Studiested
Bodø

Emne
Marine
bioressurser 15
ECTS

2.semester
30 ECTS

Akureyri

Environmental
Governance in
the Arctic
15 ECTS

Eller 2.semester
30 ECTS

Gøteborg

MAR460
European
Marine

1.semester
30 ECTS

Emne
Scientific
Communication
and Research
method 10 ECTS
Environmental
Law and
Biodiversity
15 ECTS

Emne
Special curriculum 5
ECTS eller Praksis I
akvakulturnæringen
5E CTS

ES2611
Environmental
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3.semester/ 4.
semester
60 ECTS

2.2.1

Akureyri/Gøtebo
rg/ Bodø

Directives and
Policies - an
Interdisciplinary
Perspective
15 ECTS
Masteroppgave
60 ECTS

management
systems
15 ECTS

Felles obligatorisk emne, «Marine bioressurser», 15 ECTS

Alle studentene starter med et felles obligatorisk hybrid-emne «Marine bioressurser» (15 ECTS)
første semester. I dette emnet skal studenten gjennom tre uke-samlinger besøke alle de fire
studiestedene for å få innblikk i mangfoldet innenfor marine bioressurser, samt få nok kunnskap til at
de kan velge retning på masteroppgaven. I mellom samlingene vil det bli gitt undervisning på Skype.
Reiser i forbindelse med det obligatoriske emnet dekkes av prosjektmidlene fra Nordisk ministerråd,
som har en varighet på 3 år fra først opptak 2019. Dette emnet vil binde sammen studentene i en
felles læringsmiljø og tenkemåte rundt produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
2.2.2

Valgemner utgjør 45 ECTS

I tillegg til det obligatoriske emne på 15 ECTS, må alle ta 45 ECTS valgemner i løpet av studiet. Alle
studentene anbefales å ta et metodeemne på masternivå i løpet av studiet, og ulike varianter av
dette tilbys ved alle fire partneruniversitetene. Studentene kan velge mellom fagområder som
grunnleggende biologi, økologi, fysiologi; akvakultur; fiskeri og prosessering; oseanografi; lover;
vitenskapelige metoder og filosofi. Tabell 4 gir en oversikt over antall og andelen emner innen hvert
av disse områdene.
Tabell 4. Antall valgemner som tilbys i hver kategori

Fagområde

Antall emner

% av emneutvalget

27
6
5
3
7
4
52

56 %
11 %
10 %
6%
13 %
7%
100 %

Biologisk fag, oseanografi, økologi, fysiologi
Akvakultur
Fiskeri og prosessering
Fiskeriøkonomi
Samfunnsfag: Jus, miljørett, turisme, bærekraft
Metode og filosofi
Total

Totalt tilbyr programmet mer enn 50 ulike valgemner fordelt på de fire lærestedene (Tabell 5). Tabell
6 gir en oversikt over valgemner som tilbys av de fire partner- lærestedene i studieprogrammet.
Tabell 5: Samarbeidspartnernes bidrag til studiet i form av valgemner.

UGOT (Gøteborg)
UNAK (Akureyri)
HÓLAR (Holar)
NORD (Bodø)

24
6
9
13

Tabell 6: Oversikt over valgemner ved de fire lærestedene
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UGOT

UNAK

HÓLAR

NORD
• Vitenskapelig
kommunikasjon og
forskningsmetode

Biovitenskapelige
emner

Samfunnsvitenskapelige
emner

Biovitenskapelige
emner

• Development
of Aquaculture

• BIO Marin
biodiversitet

• ES2616
Miljøvetenskapelige
metoder – en
fordjupning

• Processing Technology

• Evolutionary
Ecology

• Akvakultur

• Behavioural
Ecology

•
Akvakulturernæring

• Developmental
Biology of fishes
and larviculture

• Helse hos akvatiske
oppdrettsorganismer

• BIO283 Naturvård
I vattenmiljøer
• Bio408
Introduktion til
ekofysiologi –
vakster och djur
• BIO430
Ekotoxsikologi med
eksotisk inriktning
• BIO435
Ekotoxsikologi med
fysiologisk inriktning
• BIO451
Eksperimentell
marin økologi.
• BIO458 Havets
primørprodusenter.
• BIO484 Marine
djur. Jamførande
fysiologi og
tillampningar inom
vattenbruk.

• GM0615 Corporate
Social responsibility in
Event and Tourism
• HRS530 Havmiljørett
• MAR Haven i
forandring, historiske
trender och manniskans
påverkan.
• MAR440 Marint
projekt – från ide till
handling.
• MAR460 EU:s marina
direktiv och policy – ett
interdiciplinært
perspektiv.
• MAR461 Relationen
hav-samhalle; historisk
perpektiv, dagens
situation och framtidens
utmaninger.

• BIO560 Zoologisk
ekofysiologi ur ett
klimaperspektiv.

• MAR462 Blågrøn
økonomi og hållbart
nyttjande av marine
resurser.

• BIO566 Ekologi og
fiskevård i rinnande
vatten

• ES2611
Miljøledningssystem

• MAR210
Biogeokemiska
kretslopp I havet.

• ES2614
Resurseffektivitet –
energi, materialfløden
och ekosystemtjænster.

• MAR450 Kemisk
forlopp i havet.

• Food Sciences
• Icelandic Fishing
Industry
• International Fisheries
• Economics and Global
Fisheries Value chain
• Fisheries Resources

Samfunnsvitenskapelige
emner
• Environmental
Governance in the Arctic
15 ECTS
• Environmental Law
and Biodiversity
15 ECTS

• Methods of
Scientific
Research

• Evolusjonær
genetikk
• Akvagenomikk og
bioinformatikk

• Topics in
Aquatic Biology

• Fiskefysiologi

• Research in
Aquatic Biology

• Biofysiske
interaksjoner

• Literature
study in Aquatic
Biology

• Funksjon og
stabilitet i
økosystemer

• Statistics using
R

• RNA-biologi
• Fiskekvalitet og
mattrygghet
• Special Curriculum
5 og 10 ECTS

• ES2423 Fallstudiekurs i
hållbar utveckling•
ES2610 Tillampad
miljørett
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2.2.3

Masteroppgave

I løpet av første semester velger studenten tema for masteroppgave. Gjennom det obligatoriske
samlingsbaserte 15 ECTS emnet, gjøres studenten kjent med mulighetene ved hvert lærested, og kan
på det grunnlaget gjøre valget om masteroppgaven. Masteroppgaven kan velges fritt fra alle 4
partnerinstitusjoner, men vil være begrenset ut i fra studentenes faglige bakgrunn og forkunnskaper.
Alle studenter vil få to veiledere på oppgaven, fra ulike partnerinstitusjoner. Studenten vil ha base
der hovedveileder er tilhørende.
2.2.4

Vitnemål

Utstedelse av vitnemål er regulert i Lov om universiteter og høyskoler, § 3-11. Vitnemål og i Forskrift
om studier og eksamen ved Nord universitet, § 12-1. Vitnemål.
Studieprogrammet er en multippelgrad mellom fire institusjoner, der kandidatene har tatt emner
ved minst to av institusjonene. I følge Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, § 12-1.
Vitnemål, må minst 30 studiepoeng være avlagt ved Nord universitet3. Vitnemålet utstedes vanligvis
fra det partner- lærestedet der studenten har blitt veiledet og bestått masteroppgaven.
I følge Lov om universiteter og høyskoler, § 3-11. Vitnemål, skal det ved utstedelse av vitnemål for
grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader), fremgå
av vitnemålet at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner. På vitnemålet vil det
framgå at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, slik at kravet i Universitet- og
høyskolelovens § 3-11, fjerde ledd, er oppfylt. I tillegg vil studentene få et diplom som viser at dette
er en fellesgrad mellom UGOT, Nord, HÓLAR og UNAK. Vedlegg 4 viser eksempler på vitnemål og
diploma supplement fra de ulike lærestedene.
Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet.

3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1197/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12 , punkt 6.
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3 § 2-2 Krav til studietilbudet
3.1

3.1.1

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

Navnet på studieprogrammet, Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
bioressurser (engelsk Nordic master in sustainable utilisation and production of marine bioresources),
gjenspeiler det faktiske innholdet i programmet. Navnet gjenspeiler at det er en mastergrad, at det
er en fellesgrad innenfor et nordisk samarbeid, og dekker gradens sentrale fagområder. Til sammen
gir navnet studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig en god forståelse av flere dimensjoner av
studiet.
Programmet er en fellesgrad der 4 universitet/høgskole bidrar inn, hver med sine spesialiseringer og
faglige fokus. I arbeidet med MARBIO ønsket konsortiet at studentene skulle få kunnskap om marine
bioressurser generelt, og spesielt innen akvakultur og fiskeriressurser, samt kjennskap til viktige arter
både innen akvakultur og fiskeri. Likeså kunnskap om økonomisk betydning av marine bioressurser
både for store og små lokalsamfunn, og kunnskap om hvordan man gjennom styring av marine
økosystem kan tilrettelegge for bedre utnyttelse av marine bioressurser. Ferdigheter innen
forskningsmetoder og design av forskning, kritisk tenking, og evne til muntlig og skriftlig
kommunikasjon, er også viktige læringsutbytter i studiet.
Tabell 7: Læringsutbytte til MARBIO i relasjon til NKR – nivå 7.

NKR

MARBIO

Kunnskap og forståelse
• har avansert kunnskap innenfor fagområdet og
spesialisert innsikt i et avgrenset område
• har inngående kunnskap om fagområdets
vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder
• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor
fagområdet
• kan analysere faglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet

Kunnskap og forståelse
Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten:
• ha inngående kjennskap til det bredere
perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse
av marine bioressurser
• har inngående kjennskap til vitenskapsteorier og
metoder innenfor feltet marine bioressurser
• ha et grundig innblikk i teori om bæreevne for
marin produksjon
• ha kunnskap om marine sirkulære modeller,
spesielt med fokus på marine bioressurser
• ha innsikt i oppdrettsbiologi og teknologi for ulike
akvakulturarter
• ha innsikt i sosioøkonomiske verdier av lokal
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
• ha innsikt i fysisk planlegging, samarbeid /
konflikter av marine aktiviteter i kystområdene
inkludert marin / matturisme og tilknytning til
akvakultur og fiskeri
• kan analysere forbrukernes bekymring og offentlige
holdninger til akvakulturprodukter

Ferdigheter

Ferdigheter
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• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer
• kan analysere eksisterende teorier, metoder og
fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk
problemløsning
• kan bruke relevante metoder for forskning og
faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en
selvstendig måte
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan

Generell kompetanse
• kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på
nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker fagområdets uttrykksformer
• kan kommunisere om faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner innenfor fagområdet,
både med spesialister og til allmennheten
• kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Generell kompetanse
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan

3.2

3.2.1

• Kjennskap til det grunnleggende om
prosjektbeskrivelser, design, teambygging
• gjennomføre et uavhengig, begrenset forskningseller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med
gjeldende normer for forskningsetikk
• presentere tilegnet kunnskap innen marine
bioressurser samt egne analyser og konklusjoner,
både muntlig og skriftlig
• kommunisere faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner både med spesialister og allmennheten

• analysere og kritisk håndtere ulike
informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og
formulere vitenskapelige argumenter
• Vurder fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta
stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier

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

Slik holder FBA studietilbudet faglig oppdatert:
FBA avholder jevnlig eksterne panelvurderinger av sine studieprogram. Slike eksterne panel består
vanligvis at 3-4 personer som representerer lignende utdannelser ved andre universitet og
representanter fra aktuelle fremtidige arbeidsgivere for våre studenter. Målet er å få innspill på at
studiet er tilpasset aktuelle jobber for studentene. 4
Flere av våre fagfolk har forskningssamarbeid med industrien, det kan være oljenæring, fiskerinæring
og oppdrettsnæring (LoVe, Fangsbasert akvakultur etc). Vi er også involvert i større
forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen blant annet mikroog makroalger. FBA har en stor etter og videreutdannings aktivitet mot oppdrettsnæringen, hvor 7-8
av våre faglig ansatte fast gir undervisning. Både forskningssamarbeid og EVU er svært lærerikt for
våre fagansatte som gjennom dialog med oppdrettsnæringen holder seg oppdatert om de

4

For innblikk i dette, har vår bachelor i dyrepleie nettopp hatt eksternt panelvurdering.
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utfordringer næringen står overfor. Nye tanker og ideer som fanges opp av våre fagansatte gjennom
nettverk og forskning bidrar kontinuerlig til nytenkning rundt de emner som tilbys på masternivå,
men også de forskningsoppgaver som gis våre studenter i sine masteroppgaver. Dette fører til
kontinuerlig kvalitetsutvikling av studiets faglige innhold.
Våre 3 samarbeidspartnere i MARBIO er også aktive mot samarbeid med næringslivet og mot andre
forskningsinstitusjoner i innland og utland. Og vil evne å holde studieprogrammet oppdatert mot de
endringer som skjer i samfunnet innenfor tema bioressurser.
I tillegg er det planlagt ekskursjoner til lokalt næringsliv i de respektive land, tilknyttet tema marine
bioressurser. Dette er en god måte å sikre at studentene oppdateres med hensyn på ny utvikling og
prosesser innen marine bioressurser.
3.2.2

Relevans for arbeidslivet

Våre ferdige kandidater kan fylle ulike roller i samfunnet. Avhengig av spesialisering vil kandidatene
være godt kvalifisert for stillinger som biologisk controller, fiskebiologi og marinbiolog innen
oppdretts- og fiskerinæringen.
Forsker og utvikler innenfor offentlig forskning og privat næring som jobber med produksjon og
utnyttelse av bi-råstoff fra sjømatproduksjon, slik som utnyttelse av marint fett og protein. Mest
kjent i dag er eksemplet tran og omega-3 som i dag utgjør et milliardmarked verden over. Forsker og
utvikler innen produksjon og utnyttelse av tang og tare som fôr til fisk og husdyr og helseprodukter
for mennesker, utnyttelse av marine produkter til kosmetikk, legemidler osv.
Økolog og naturforvalter hos statlig forvaltning og konsulentfirma. Rådgiver/konsulent ved statlige
kontorer slik som fiskeridirektoratet og fylkeskommunen, her det er behov for å bredere tilnærming
til planlegging og utredning av fiskeri og oppdrettsnæringens plass i samfunnet.
I tillegg til å være relevant for arbeidslivet, vil kandidatene etter en fullført Nordisk master i
bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser, avhengig av fagbakgrunn, kunne
kvalifisere til å gå videre med en Ph.D. i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende
Ph.D.- utdanninger ved Universitetet i Akureyri og Göteborgs universitet. Kandidater vil også kunne
kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet for eksempel University
of Münster, Faculty of Biology. Tverrfaglige forskningsinstitusjoner slik som for eksempel
matforskningsinstituttet NOFIMA er også aktuelle steder å gå videre på en PhD for våre kandidater.
3.2.3

Rekrutteringsgrunnlaget

Dette er den første master av sitt slag i Norden. Det er stort fokus i samfunnet på det «grønne
skiftet» og vi tror at mange unge mennesker er interessert i å finne sin fremtidige arbeidsplass
innenfor dette feltet. FBA tilbyr en master i biovitenskap i dag, og opptaket til denne var i de første år
dominert av kvotestudenter fra utlandet. I de senere år har vi hatt høy rekruttering i fra egne rekker,
og det tas opp mellom 15 og 20 studenter på programmet. Vi tror at potensialet til opptak på master
vil øke fremover ettersom antallet studenter på våre bachelorprogram har hatt en stor økning. Men
MARBIO vil også kunne rekruttere studenter fra hele verden ettersom undervisningsspråk er engelsk.
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3.3

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

I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i omtrent 40 timer per uke i
løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, lab øvelser, ekskursjoner, gruppearbeid, skriftlige
innleveringer, selvstudium og eksamenslesing. I tillegg kommer selvstendig arbeid med egen
masteroppgave. Her inngår innsamling av materiale, analysearbeid, statistisk bearbeiding av data og
skriving av masteroppgaven. Tabell 8 gir oversikt over forventet arbeidsmengde.
Tabell 8. Oversikt arbeidsomfang gjennom 2- årig master i MARBIO

Forelesninger
Laboratorieøvelser, felt og ekskursjoner i
undervisning
Sjølstudium
Feltarbeid / labarbeid egen master
Statistikk
Rapportskriving
Eksamensforberedelse
Sum

1.semester
120
30

2.semester
120
30

3.semester

4.semester

450

450

200
450
150

700

800

100
800

200
800

200
800

Undervisningen på MARBIO vil ha forelesninger ukentlig i noen emner, og være samlingsbasert i
andre. Normalt beregnes ca. 50 timer organisert undervisning på ett 10 studiepoengs masteremne.
Også emnene på MARBIO legger opp til dette som norm i timetallet for organisert undervisning.
Dette gir at studentene vil ha ca. 150 timer, tilsvarende fire fulle uker, med organisert undervisning
per semester. Resten er satt av til egenarbeid. Et unntak er det obligatoriske fellesemnet i første
semester der studentene vil delta på ekskursjoner til lokalt næringsliv og få presentasjoner fra det
enkelte studiesteds forskningsprofiler. Her vil nok organisert undervisning få et større timetall. Det er
vanskelig å fastsette en nøyaktig fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium og
eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå noe inn i hverandre.
I 3. og 4. semester gjennomfører studentene masteroppgave, slik at det i dette semesteret går mer
tid til innsamling av materiale, analysearbeid, bearbeiding av tallmateriale og selvstendig
kunnskapsinnhenting om masteroppgavens tema. Arbeidsfordeling er vanskelig å beregne, men
vanligvis bruker studentene 3. semester på å gjennomføre forsøk eller samle inn data fra felt, og
utføre analytisk arbeid. Siste semester brukes til å statistisk bearbeide innsamlet materiale og skrive
rapport (masteroppgaven).
Totalt gir dette et arbeidsomfang på ca. 800 timer per semester. Innholdet i programmet, derunder
omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som legger denne mengden tid inn i
studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets
profil og læringsutbytte. Vi vet av studentundersøkelser at det er stor variasjon i arbeidsmengden
som legges i studiehverdagen, men jevnt over er masterstudentene en engasjert gruppe med
betydelig lavere strykprosent enn studenter på laveregrads-studier.
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Vi mener at arbeidsomfanget og innholdet i studiet er tilpasset studietilbudets LUB som beskrevet i
kap. 3.4.

3.4

3.4.1

Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

Studietilbudets innhold og oppbygging skal være tilpasset LUB

Tabell 9 viser studiets studieplan, er det framgår hvilke emner som er obligatoriske og ikke.
Tabell 9 Studiemodell for Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser med obligatoriske
emner og valgemner.

Semester
1.semester
2.semester
3.semester/ 4. semester

Marine bioressurser 15 ECTS
Valgemne 15 ECTS*
Valgemner 30 ECTS*
Masteroppgave 60 ECTS

Obligatorisk
Valgemne
Valgemne
Obligatorisk

*Ett av emnene som velges bør være et metodeemne.

MAR-BIO er interdisiplinært, og inkluderer både biologi/naturvitenskap (biologi, kjemi, oseanografi),
teknologi (marin, akvakultur og bioteknologi) og samfunnsvitenskap (samfunnsøkonomi, lover,
politikk og formidlingsvitenskap) og metode. LUB viser studiets tverrfaglighet. Tabell 7 viser hvor LUB
treffer NKRs deskriptorer nivå 7 på programnivå. Innenfor egen spesialisering vil studentene oppnå
dyp innsikt gjennom valgemner og masteroppgavens tema. Samtidig er det et mål for programmet at
studentene skal få en bred forståelse for hvordan utnyttelse av marine bioressurser har betydning for
kystsamfunnet, samtidig som de lærer om de ulike biologiske aspekter rundt oppdrett, fangst og
produksjon av marine bioressurser.
Under følger 3 eksempler på hvordan studietilbudets innhold er tilpasset LUB:
Eksempel 1:
Som LUB viser gir programmet «inngående kjennskap til det bredere perspektivet på bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser». Dette oppnås spesielt gjennom det obligatoriske
fellesemne «Marine bioressurser», men også gjennom masteroppgaven.
Eksempel 2:
Alle studentene må ta ett metodeemne på masternivå i løpet av studiet for å sikre kunnskap og
ferdigheter innen forskningsmetode, design og statistikk. Studentene må sette seg inn i
forsøksdesign, de lærer å analysere data, sette seg inn i ny forskning, samt at de blir øvet i å være
kritisk til det de leser. Slik kunnskap er en forutsetning hvis en ønsker å gå videre innen forskning.
Men også i andre yrker vil kjennskap til vitenskapelige metodikk øke bevisstheten når en skal sette
seg inn i nye fagområder. Sammen med masteroppgaven vil dette gi et av læringsutbyttene som er
«har inngående kjennskap til vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser»
Eksempel 3:
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Et av læringsutbyttene under ferdigheter er: «Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med spesialister og allmennheten». Gjennom studieprogrammet vil
studentene få trening i muntlige presentasjon og kommunikasjon i flere av emnene. Kommunikasjon
og muntlig formidling er en viktig del av masterstudenters læring. Deltakelse i faglige debatter,
samfunnsdebatter og ytringer er en viktig for det norske (og nordiske) samfunn. Men også det å
kunne videreformidle eget fagfelt til fagfeller og andre i samfunnet.
Oversikt over valgemnene som tilbys er listet i Tabell 6. Vedlegg 5 inneholder emnebeskrivelser for
emnene. De valgbare studiepoeng kan velges mellom alle emnene som inngår i graden.
Emnene kan med fordel deles inn i fire hovedkategorier:
 Biologiske emner og emner innen akvakultur og fiskeri;
 Samfunns-vitenskap og merkantile emner
 Metode og filosofi
 Masteroppgaven.
10 viser hvordan læringsutbyttet i studiets 4 hovedkategorier støtter opp om og ivaretar
læringsutbyttet på programnivå.
Tabell 10: Oversikt over hvordan læringsutbyttet på programnivå er i varetatt i emnene i programmet

Emnegruppe

Kunnskap (kandidaten …)

Ferdigheter (kandidaten
…)

Generell
kompetanse
(kandidaten …)

Biologiske
emner, og
emner innen
akvakultur og
fiskeri

• ha inngående kjennskap til det
bredere perspektivet på
bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser
• ha et grundig innblikk i teori om
bæreevne for marin produksjon
• ha kunnskap om marine
sirkulære modeller, spesielt med
fokus på marine bioressurser
• ha innsikt i oppdrettsbiologi og
teknologi for ulike akvakulturarter

• gjennomføre et
uavhengig, begrenset
forsknings- eller
utviklingsprosjekt under
tilsyn og i samsvar med
gjeldende normer for
forskningsetikk
• kommunisere faglige
problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med
spesialister og
allmennheten

• analysere og kritisk
håndtere ulike
informasjonskilder og
bruke dem til å
strukturere og
formulere
vitenskapelige
argumenter
• Vurder fakta fra ulike
kilder, diskutere dem
og ta stilling til
fordeler og ulemper
med ulike teorier

Samfunnsvitenskap og
merkantile
emner

• ha innsikt i sosioøkonomiske
verdier av lokal produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser
• ha innsikt i fysisk planlegging,
samarbeid / konflikter av marine
aktiviteter i kystområdene
inkludert marin / matturisme og
tilknytning til akvakultur og fiskeri
• kan analysere forbrukernes
bekymring og offentlige holdninger
til akvakulturprodukter

• gjennomføre et
uavhengig, begrenset
forsknings- eller
utviklingsprosjekt under
tilsyn og i samsvar med
gjeldende normer for
forskningsetikk
• kommunisere faglige
problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med
spesialister og
allmennheten

• analysere og kritisk
håndtere ulike
informasjonskilder og
bruke dem til å
strukturere og
formulere
vitenskapelige
argumenter
• Vurder fakta fra ulike
kilder, diskutere dem
og ta stilling til
fordeler og ulemper
med ulike teorier
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Metode og
filosofi

3.4.2

• har inngående kjennskap til
vitenskapsteorier og metoder
innenfor feltet marine bioressurser

• Kjennskap til det
grunnleggende om
prosjektbeskrivelser,
design, teambygging

Laboratorier og infrastruktur

MAR-BIO utløser spesielle behov for laboratorielokaler, forskningsfasiliteter for fisk og andre arter i
vann, og annen mer krevende infrastruktur. På alle fire studiesteder finnes laboratorier tilpasset den
forskning de enkelte er spesialisert i. Tre av studiestedene har biologisk feltstasjon for fisk og andre
sjødyr. Det naturvitenskapelige fakultet ved UGOT har eksempelvis to prestisjefylte marinbiologiske
forskningsstasjoner, Kristineberg og Tjärnö. UGOT har også et stort, havgående forskningsfartøy. FBA
har også eget, mindre forskningsfartøy. Alle fire studiesteder har avanserte forskerlaboratorier for
mange aktuelle analyser som brukes aktivt i forskningsprosjekter. Master studenter vil etter
opplæring få tilgang til disse fasilitetene for analyser av egne prøver.
Andre støttefunksjoner som bibliotek, IT og nettverk vurderes som tilfredsstillende hos alle
partneruniversitetene, og beskrives ikke nærmere her.
Totalt sett står vi inne for at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan
gjennomføre sitt studieløp. Den er også dimensjonert for studentgruppen, som har en grense på 5-6
studenter per studiested.
3.4.3

Studentenes aktive rolle i læringsprosessen

MARBIO tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som vanlige forelesninger, forelesninger på
Skype, seminarer, gruppearbeid, laboratorieøvelser, ekskursjoner og feltkurs. I Tabell 11 på neste
side er det gitt en oversikt over både undervisningsformer og vurderingsformene i programmet.
Dette gjenspeiles også i emnebeskrivelsene i vedlegg 5.
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Tabell 11: Oversikt Valgemner med tilhørende undervisnings og vurderingsformer som inngår i MAR-BIO.

Studiested: Holar – Høgskolen i Holar; UGOT – Universitetet i Gøteborg, FBA Nord – Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet; AKUUniversitetet i Akureyri.
Studiested

Emne

Undervisnings og vurderingsformer

Holar
Holar

Development of Aquaculture 12 ECTS
Evolutionary Ecology – 6 ECTS

Pojects, presentations and reports.
Assignment and final exam

Holar

Behavioural Ecology – 6ECTS

Final test (40%) Assignments (60%).

Holar

Developmental Biology of fishes and larviculture 10 ECTS

Holar

Methods of Scientific Research 10 ECTS

Essay (40%), presentation (10%); reports from labs (15%); summaries from
lectures (15%) student presentations (20%)
Assignments and final exam.

Holar

Topics in Aquatic Biology 10 ECTS

Assignments

Holar

Research in Aquatic Biology 10 ECTS

Presentation and the quality of the manuscript.

Holar

Literature study in Aquatic Biology – 10 ECTS

Assignments

Holar

Statistics using R - 6 ECTS

Holar

Metabolic rate in fishes – theory and practice – 10 ECTS

UGOT

BIO Marin biodiversity

Assignments (40%), Participation in discussion group (10%), Independent
statistical study (20%), Final exam (40%).
Written essay (40%). Participation in discussion group (40%). Participation in
practical experiments (20%).
Praktisk eksamen

UGOT

BIO283 Naturvård I vattenmiljøer 15ECTS

Laboratorieøvelser, gruppeøvelser, Skriftlig tentamen

UGOT

Bio408 Introduktion til ekofysiologi – vakster och djur 7ECTS

Diskusjonsseminarer, presentasjoner, gruppearbeid

UGOT

BIO430 Ekotoxsikologi med eksotisk inriktning 15ECTS

Laboratorieøvelser, feltkurs, gruppeøvelser, skriftlig tentamen

UGOT

BIO435 Ekotoxsikologi med fysiologisk inriktning 15ECTS

Skriftlig eksamen
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UGOT

BIO451 Eksperimentell marin økologi 15ECTS

Skriftlig tentamen, oppgave, gruppearbeid,

UGOT

BIO458 Havets primørprodusenter 15ECTS

Litteraturseminar, laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksaminasjon

UGOT

BIO484 Marine djur. Jamførande fysiologi og tillampningar inom
vattenbruk. 15ECTS

Skriftlige prøver, muntlig presentasjon, laboratorieøvelser,

UGOT

BIO560 Zoologisk ekofysiologi ur ett klimaperspektiv. 15ECTS

Skriftlige og muntlige oppgaver/presentasjoner i grupper og individuelt.

UGOT

BIO566 Ekologi og fiskevård i rinnande vatten, 15ECTS

Laboratoriekurs, feltarbeid, skriftlig tentamen

UGOT

ES2423 Fallstudiekurs i hållbar utveckling, 15ECTS

Individuelle loggbøker, sluttrapport,

UGOT

ES2610 Tillampad miljørett, 15ECTS

Skriftlig tentamen, prosjektarbeid

UGOT

ES2611 Miljøledningssystem, 15ECTS

Seminarer, skriftlig tentamen, skriftlig rapport, muntlig presentasjon

UGOT

ES2614 Resurseffektivitet – energi, materialfløden och
ekosystemtjænster. 7.5ECTS

Seminarer, problemløsningsoppgaver, gruppeøvinger, muntlig presentasjon

UGOT

ES2616 Miljøvetenskapelige metoder – en fordjupning, 15ECTS

Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, muntlig presentasjon,

UGOT

GM0615 Corporate Social responsibility in Event and Tourism, 7.5 ECTS

Deltagelse på seminar (30%), Individuelt essay (70%)

UGOT

HRS530 Havmiljørett, 15ECTS

Muntlig presentasjon, hjemmeeksamen, oppgave

UGOT

MAR210 Biogeokemiska kretslopp I havet, 15ECTS

Skriftlig tentamen, aktiv deltakelse i obligatoriske øvinger

UGOT

MAR Haven i forandring, historiske trender och manniskans påverkan,
15ECTS

Seminarer, skriftlig rapport, innleveringsoppgave

UGOT

MAR440 Marint projekt – från ide till handling, 15ECTS

Deltakelse på seminarer, workshops, møte i gruppe med mentor, tokt med
båt, skriftlig og muntlig presentasjon av prosjekt

UGOT

MAR450 Kemisk forlopp i havet, 15 ECTS

Seminarer, skriftlig gruppearbeid, individuell rapport,
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UGOT

MAR460 EU:s marina direktiv och policy – ett interdiciplinært perspektiv,
15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon

UGOT

MAR461 Relationen hav-samhalle; historisk perpektiv, dagens situation
och framtidens utmaninger, 15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon

UGOT

MAR462 Blågrøn økonomi og hållbart nyttjande av marine resurser,
15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon av prosjekt

FBA, Nord

BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode

Skriftlig Hjemmeeksamen, mappe, presentasjon

FBA, Nord

AK303 Akvakultur

Skriftlig Hjemmeeksamen, Mappe (2 oppgaver)

FBA, Nord

AK320F Akvakulturernæring

Skriftlig skoleeksamen, oppgave

FBA, Nord

AK310F Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

Skriftlig hjemmeeksamen, oppgave, presentasjon

FBA, Nord

BI317F Evolusjonær genetikk

Skriftlig skoleeksamen, presentasjon

FBA, Nord

BI311F Akvagenomikk og bioinformatikk

Skriftlig skoleeksamen, laboratoriearbeid, presentasjon

FBA, Nord

BIO5001 Fiskefysiologi

Skriftlig skoleeksamen, mappe

FBA, Nord

BI312F Biofysiske interaksjoner

Muntlig eksamen, mappe

FBA, Nord

BI313F Funksjon og stabilitet i økosystemer

Muntlig eksamen, hjemmeeksamen

FBA, Nord

BI322F RNA-biologi

Muntlig eksamen, mappe

FBA, Nord

AK322F Fiskekvalitet og mattrygghet

Skriftlig skoleeksamen, multiple choice, mappe

FBA, Nord

BI308F Special Curriculum, 5 ECTS

Oppgave, Muntlig eksamen

FBA, Nord

BI307F Special Curriculum, 10 ECTS

Oppgave, Muntlig eksamen

UNAK

Processing Technology

Laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksamen
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UNAK

Food Sciences

Laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Icelandic Fishing Industry

Practical training, visit to a vessel and processing plant, laboratory training

UNAK

International Fisheries

Skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Economics and Global Fisheries Value chain

Skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Fisheries Resources

Practical training, laboratory work, visits to fish markets and fish processing
plants.
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Fakultetet legger til rette for at studentene kan ta en aktive rolle i læringsprosessen blant annet ved
å la studentene evaluere emnene. På FBA er det faste rutiner for midtveisevaluering av alle emner,
samt sluttevaluering på programnivå. På Island ivaretas emneevaluering gjennom faste rutiner
beskrevet i Quality Enhancement Framework for higher education in Iceland (QEFHEI).

Generelt ønsker vi at studentene får aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn før
må involveres i undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i
begrenset grad. Gjennom varierte undervisnings- og vurderingsformer er fokus at studenten skal
oppnå læringsutbytte i det spesifikke emnet. Her er noen eksempler på hvordan undervisnings- og
vurderingsformer varierer i studiet, og i mange tilfeller oppmuntrer studentene til å ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.










Forelesninger presenterer stoffet og gir inngående kjennskap og innsikt innenfor fagområdet
Oppfyller LUB kunnskap.
Ekskursjoner gir tilgang til oppdatert kunnskap om ny utvikling / ny teknologi i
fiskeri/oppdrettsnæring med mere. Oppfyller LUB kunnskap.
Statistisk analyse av egne data gjennom masteroppgaven og bruk av datalab i metodekurs gir
studentene trening i statistisk bearbeiding av biologiske data og er en forutsetning for å kan
bruke relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå
vitenskapelige data. Oppfyller LUB kunnskap: «har inngående kjennskap til vitenskapsteorier
og metoder innenfor feltet marine bioressurser» og LUB ferdighet: «Kjennskap til det
grunnleggende om prosjektbeskrivelser, design, teambygging».
Labrapporter gir øvelse i å skrive rapporter på en vitenskapelig måte, samt tolke egne data
og øver studentene i å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt
fagområde. Oppfyller LUB generell kompetanse: «Vurder fakta fra ulike kilder, diskutere dem
og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier».
Muntlige presentasjoner fremmer studentens evne til å formidle omfattende selvstendig
arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer. Oppfyller LUB Ferdigheter: «presentere
tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og konklusjoner, både
muntlig og skriftlig».
Planlegging og innsamling av egne data gir kandidaten kompetanse i å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde. Oppfyller LUB Ferdigheter:
«Gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i
samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk»).

Dette viser at læringsformene er med å sikre at overordnet LUB er oppnådd etter endt studium
Alle emner som inngår på master, har som regel sammensatt vurderingsform med flere evalueringer.
Dette er med på sikre at bedømmelsen av studentene gjenspeiler tilnærmingen om studentenes
aktive rolle i læringsprosessen. Her er noen eksempler.


En blanding av skriftlige og muntlige eksamener bidrar til at studenten får trening i å
kommunisere om faglige problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten (LUB
generell kompetanse), samt gir avansert kunnskap innenfor fagområdet. (LUB kunnskap)
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3.6



Praktisk arbeid på lab og i felt bidrar til at studenten kan gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde (LUB generell kompetanse)



Skriftlige labrapporter og oppgaver bidrar til inngående kunnskap om relevante
vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk og samfunnsvitenskapelig forskning
(LUB ferdighet)



Multiple Choice er med å gi avansert kunnskap innenfor fagområdet (LUB kunnskap).



Gjennom arbeidet med masteroppgaven kreves høy grad av selvstendighet. Studenten
tilegner seg ulike praktiske verktøy og analysemetoder og får trening i disse, må på
selvstendig grunnlag bearbeide eget tallmateriale ved bruk av ulike statistiske analyser og
sammenstille disse i tabeller og figurer.



Fordypning innen eget fagområde fordrer at studenten aktivt bruker bibliotekets databaser
og leser seg opp på forskningsfronten i nyere fagfellevurderte publikasjoner. Studentene
trenes i å sette egen forskning inn i en kontekst sett i lys av andres forskningsarbeid. Både
under planlegging, gjennomføring og skrivefasen vil det bli gitt veiledning. Masteroppgaven i
seg selv er viktig for å få oppfylt LUB i MAR-BIO. Og det er her studentene har størst aktiv
rolle i læringsprosessen.

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

Studentene møter forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Mye av
pensumlitteraturen på Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser
er nyere forsknings og review artikler. Artiklene oppdateres jevnlig for å sikre at det er relevant og
nyeste forskning studentene får undervisning i.
Selve masteroppgaven vil gi direkte kobling til forskning. Studentene vil ta sine oppgaver på relevante
problemstillinger innen anvendt forskning eller grunnforskning, i samarbeid med industri, offentlige
aktører, eller i samarbeid med forskningsprosjekter på de respektive studiesteder.
Aktuelle forskningsprosjekter ved FBA der masterstudenter i MARBIO kan ta sin masteroppgave er
prosjekter innen utnyttelse og produksjon av mikroalger og makroalger som fôrressurs, eller som
immunostimulerende komponenter. Et annet eksempel er prosjekter som omhandler utvikling av
oppdrett på nye og eksisterende oppdrettsarter. På denne måten har studiet direkte kobling til
forskning.
Tilsvarende vil våre 3 samarbeidspartnere ha sine forskningsområder hvor gode masteroppgaver kan
tilbys.
I vedlegg 6 fins en publikasjonsliste for de vitenskapelig ansatte ved Nord universitet som er
tilknyttet programmet. Vi har også inkludert publikasjonsliste for de andre tre partnerne for å vise
eksempler. Publikasjonene fra Nord er av god kvalitet, og i stor grad relevante for programmets
innhold. En betydelig andel av publikasjonene svært spesifikke for fagområdet, og for FBAs del er det
kun de poenggivende i Cristin som er tatt med i listen. I vedlegg 7 fins også CV-er til fagmiljøet ved
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UNAK, Hólar og UGOT, som viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen marine
bioressurser (fiskeri, akvakultur) og sosiologi. I søknaden til Nordisk ministerråd om midler til
utvikling av programmet (vedlegg 1), finnes også en beskrivelse av de fire studiestedene, og
fagmiljøenes akademiske styrker.
Som det framgår av beskrivelsen over og vedlegg, kan fagmiljøet vise til dokumenterte resultater på
høyt nivå, også som resultat av samarbeid med andre fagmiljø. Dette er med å sikre at studentene
får relevant kobling til forskning eller utviklingsarbeid gjennom sine masteroppgaver.

3.7

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

Studieprogrammet er internasjonalt i seg selv, der studentene skal besøk tre land i løpet av
studietiden. Et av sentrale mål for programmet er å skape koblinger og forbindelser mellom
studenter, forskere og andre profesjonelle interessenter involvert i «bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser». For å fremme denne utvekslingen og samspillet vil studentene
sirkulere mellom de fire nordiske lærestedene. I tillegg planlegger også konsortiet et samarbeid med
University of New England, Main, USA, med tanke på studentutveksling.
Mobiliteten vil bli sikret gjennom programmets obligatoriske fellesemne i første semester,
seminarserier og obligatorisk utreise i minimum ett semester. Studentmobiliteten på startkurset skal
finansieres ved hjelp av NMP-bevilgningen. I tillegg vil studenten få hjelp og rådgivning for å finne
ekstern finansiering gjennom Erasmus-avtaler, også andre nordiske avtaler som lokale og nasjonale
finansieringsmuligheter.
Nord universitet har undertegnet Erasmus+ avtale, med de tre andre partnerne, slik at studentene
kan få finansiering til oppholdet utenom hjemme- universitetet.
Studiet har ulike dimensjoner av ordninger for internasjonalisering. Her er noen eksempler som både
beskriver ordningene og viser at ordningene er relevante: Alle emner som inngår i MAR-BIO
undervises på engelsk. Studentene ventes å være en god blanding av nordiske studenter fra Norge,
Island og Sverige, samt andre utenlandske studenter. De emneansvarlige og andre som underviser i
programmet er hovedsakelig av norsk, svensk og islandsk opprinnelse, men også undervisere fra
andre nasjonaliteter bidrar. På den måten får studentene ny kunnskap tilegnet fra ulike land, som vil
gi studentene et videre perspektiv på fagområdet. Dette oppnås både gjennom diskusjoner i
klasserommet og gjennom studentpresentasjoner.
Vedlegg 8 viser avtaler om Erasmus+ mellom Nord og UNAK, Nord og UGOT, og Nord og Holar.

3.8

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

Studentmobilitet er et obligatorisk element i graden MARBIO. Som nevnt i foregående avsnitt, har
Partneruniversitetene inngått gjensidig Erasmus+ avtale om utveksling av studenter og ansatte.
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3.9

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

Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.

4 § 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier
4.1

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

Studiet er definert innen marine bioressurser, avgrenset til akvakultur, fiskeri, prosessering og
forvaltning. Tabell 4 viser at studiets bredde er tilstrekkelig, men likevel avgrenset. Studiet forener og
kompletterer fagprofilene til de fire partnerne.
Studiet tar opp studenter både fra biovitenskapelige og samfunnsfaglige disipliner. Dette gir
spennende muligheter, men også utfordringer. Vi har valgt å fokusere studiet på både det biologiske
og samfunnsvitenskapelige. Utnyttelse og produksjon av marine bioressurser handler både om det å
fysiske som kan produseres, slik som fisk, alger, biprodukter og andre ressurser fra havet. Men også
hvordan dette påvirker samfunnet gjennom å skape arbeidsplasser, sørge for bosetning i små
kystsamfunn, krever tilrettelegging av sjøarealer, skaper konflikter mellom brukere av kystsonen osv.
Kjernen til programmet ligger altså helt klart innen fagområdet produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser.
Studieprogrammet er bygget opp med kun ett obligatorisk emne. Sammen med masteroppgaven på
60 ECTS vil dette gi studentene god innsikt i temaet marine bioressurser i vid forstand. I tillegg
kommer og et bredt spekter av valgemner. Studiet er bredt nok til å kunne utgjøre en egen
mastergrad.
Ingen andre nordiske universitet, eller fellesgrader tilbyr tilsvarende master. Det nærmeste er MSc
Ocean Resources, med spesialisering innen “Aquatic Food Science”. Dette er en dobbel mastergrad
med to av følgende universiteter; Danmarks tekniske universitet (DTU), Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og
Universitetet på Island. Denne masteren fokuserer mer på helse komponenter i sjømat, mattrygghet
og kvalitet på sjømat. Vår MARBIO har mer fokus på betydningen av marine ressurser for
lokalsamfunnet, og som proteinkilde for verdens befolkning. For Nord Universitet er det essensielt at
også vi bidrar med utdanning innenfor dette feltet, da det er behov for denne type tverrfaglig
kunnskap både i Norge og i verden.
Den faglige forankringen ved FBAs bidrag inn studiet er sterk: Foruten om det obligatoriske
fellesemnet, inngår samtlige av de valgemner som FBA tilbyr i eksisterende mastergrad. Sammen
med partnernes profiler, fagmiljøer og spisskompetanse, er studiets totale fagmiljø tilstrekkelig bredt
til å utgjøre en egen mastergrad. Fagmiljøet er nærmere beskrevet i neste avsnitt, samt kap 5§ 2-3
Krav til fagmiljøet.

4.2

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.
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Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

Fagmiljøet tilknyttet MAR-BIO er ansvarlig for undervisning på både bachelor og masternivå innen
fagfeltet biovitenskap, har lang erfaring med veiledning av masterstudenter, og driver aktivt
forskning og faglig utviklingsarbeid. Dokumentasjon5 på dette framgår av publikasjonslistene
(vedlegg 6), CV-ene til fagmiljøene (vedlegg 7).
Ved FBA er det totalt 25 fagpersoner som kan inngå som emneansvarlige, undervisere og veiledere i
MAR-BIO. Fagpersonene er tilknyttet en av fakultetets tre forskningsgrupper: Akvakultur, genomikk
og økologi. Samtlige har førstestillings-kompetanse, hvorav 12 innehar professorkompetanse. Disse
har avsatt 45% av sin tid til undervisning og veiledning, og 45% av sin tid til forskning og utvikling som
del av stillingen. Største delen av fagmiljøet ved FBA driver aktivt både med undervisning og
forskning. Fagmiljøet ved FBA har flere forskningsprosjekter innenfor studiets fagområde på høyt
nivå – støttet både av Norges forskningsråd og EUs forskningsråd.
Tilsvarende er HOLAR, UNAK og UGOT utdanningsinstitusjoner med lang erfaring innen undervisning
og veiledning av studenter, samt forskning innenfor fagfeltet marine bioressurser. Vi gir her en kort
oversikt og noen eksempler. Fagmiljøet ved Gøteborgs universitet bidrar med kompetanse innen
marin fisk, skalldyr og algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi;
fagmiljøet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet bidrar med fokus på
fiskeernæring, fiskefysiologi, fiskemikrobiota, marin økologi og epigenetikk for å studere akvakultur
og dens miljøinteraksjoner; Hólar høyskole sine fagfolk bidrar med kompetanse i bærekraftig
fôrutvikling, vannkvalitet i akvakultur, ferskvannsbiologisk mangfold og økologi og fiskeadferd; og
School of Business and Sciences og Faculty of Natural Resourse Sciences ved Universitetet i Akureyri,
tilbyr forskning og utdanning innen næringsliv, fiskerivitenskap og bioteknologi med fokus på
styringssystemer, verdikjeder, markedsføring og næringsliv, kommunal planlegging samt marin
bioteknologi og matvitenskap.
Her er noen eksempler på fagmiljøets relevante kompetanse: HÓLARs6 avdeling for akvakultur og
fiskebiologi deltar aktivt i FNs Universitets opplæringsprogram for fiske. Dette inkluderer
undervisning og veiledning av studenter, samt at de gir kurs i akvakultur utenlands.
Fra Gøteborgs Universitet skal flere enn 30 professorer, dosenter, førsteamanuenser og lektorer fra
ulike fakulteter og institutter bidra: Department of Biology and Environmental Sciences, Department
of Marine Science, Department of Law, School of Business, Economics and Law, and Department of
Architecture and Civil Engineering (Chalmers). Undervisere har pedagogisk kompetanse fra
universitetet eller fra andre læresteder. Felt og labarbeid, ekskursjoner og studiegrupper vil bli
veiledet og undervist av forskningsassistenter og PhD studenter innafor ulike forskningsfelt.
Total sett utgjør fagmiljøet en tilstrekkelig bredde for å ivareta både samfunnsvitenskapelig og
biovitenskapelig tilnærming til fagfeltet «Bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
5 Hoedtyngden av dokumentasjonen gjelder fortrinnsvis Nord/FBA, men publikasjoner og CV-er fra partnernes familijø er også tatt med i vedleggene fra de andre
partneruniversitetene.
6

http://www.Hólar.is/en/collaboration_partnerships
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bioressurser». Dette vises mest tydelig i bredden av emner som inngår. Sett i lys av det høye antall
personer mener vi at det er mer enn robust nok til å ivareta studietilbudet. Emner som tilbys inngår
allerede i emneporteføljen ved de 4 studiesteder, og inngår således i andre studieprogram også. Slik
sett vil de ekstra ressurser som er nødvendig for å ivareta MAR-BIO komme på veiledningssiden.

4.3

Fagmiljøene skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater
fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljøet tilknyttet MAR-BIO driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid. Dokumentasjon7 på
dette framgår av publikasjonslistene (vedlegg 6), CV-ene til fagmiljøene (vedlegg 7), og eksempler på
deres faglige og internasjonale nettverk (vedlegg 9). Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon
på at fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig utviklingsarbeid, med resultater på et høyt nivå
relativt til fagfeltet nasjonalt og internasjonalt.
Oversikten over publikasjonene til fagmiljøet ved FBA gjelder for de siste fem årene (2014-2018), og
utgjør 230 poenggivende publikasjoner fra Christin. En stor andel av publikasjonene (66%) er skrevet
i samarbeid med utenlandske forskningsmiljø. Publikasjonslistene fra de samarbeidende
institusjonene viser også at fagmiljøene er aktive forskere i ulike nasjonale og internasjonale
nettverk. Omfanget viser også at forskningen har tilstrekkelig bredde for studiet det søkes
akkreditering for.
Fagmiljøet ved FBA har flere forskningsprosjekter på høyt nivå – støttet både av Norges forskningsråd
og EUs forskningsråd.
Av resultater på høyt nivå vil vi spesielt vise frem følgende prosjekter som er tatt inn ved FBA i løpet
av de siste 5 årene, og som er relevante for studiet:


Det største er EPIFISH-prosjektet fra 2016–2020, som er på vel 20 millioner kroner, og
som finansieres av ERC Consolidator Grant. EU-prosjektet er ledet av professor Jorge
Fernandes, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), og dreier seg om finne
genetiske markører hos fisk (Tilapia nilensis) som er påvirket av miljøet den lever i.



«Steril laks»- prosjektet er finansiert gjennom det prestisjetunge BIOTEK2021programmet til Norges forskningsråd. Hele prosjektet har et budsjett på 10 millioner
kroner, går over tre år, og ledes av professor Igor Babiak (FBA/Nord universitet).
Samarbeidspartner i prosjektet for eventuell kommersialisering er Bergen
teknologioverføring (BTO). Sterilisering eller redusert kjønnsmodning av oppdrettslaksen,
kan gi økt inntjening for oppdretterne, og redusere faren for at oppdrettsfisken blander
seg med villaks.



Vi har også et spennende forskningsprosjekt på mikroalger og mikroorganismer i fôr til
laks. Mikroalgeforskning ved FBA. Prosjektet ledes av professor Kiron Viswanath.
Prosjektets størrelse er på nær 6 millioner finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Hensikten med prosjektet er å teste ut nye helsefremmende råvarer til fiskefôr. Prosjektet
har stor relevans for akvakulturindustrien, og kombinerer grunnforskning og anvendt
forskning, og spenner fra avansert genomikk verktøy til teknisk, industriell utnyttelse av
mikrolager i stor skala. Industrielle partner i prosjektet er Lallemand (Frankrike), norske
Calanus AS og AlgaePARC fra Nederland.

7 Hoedtyngden av dokumentasjonen gjelder fortrinnsvis Nord/FBA, men publikasjoner og CV-er fra partnernes familijø er også tatt med i vedleggene som eksempler fra de
andre partneruniversitetene.
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Mikroalgeforskningen fortsetter ved at post.doc. Chris Hulatt har fått et stipend fra

Marie

Curie-Sklodowska (MSCA).


Prosjektet Epigenetisk variasjon i sjøgresskloner ledes av professor Galice Hoarau.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd over en periode på tre år. Prosjektet er nå
i en avslutningsfase, og kan skilte med en artikkel i tidsskriftet Nature (jan/2016).



Et annet prosjekt ved fakultetet er «Ecological effects of Aquaculture», som er planlagt i
perioden 2015-2018. Prosjektet er knyttet til doktorgradsarbeidet til Michael Streicher,
veiledet av Henning Reiss ved FBA. Prosjektet er et samarbeid med Akvaplan Niva.

Horisont 2020 er den største og viktigste konkurransearenaen for forskning. Når våre fagmiljøer
lykkes der, betyr det at vi hevder oss i konkurransen med de beste forskningsmiljøene verden over.
Også fagmiljøene ved Hólar, UNAK og UGOT er sterke. UGOT er et anerkjent internasjonalt
universitet som deltar i samarbeidsprosjekt (totalt 2300) og partnerskap over hele verden, og har
senter for forskning og utdanning med fokus på alle regioner i verden. UGOT har flere aktive forskere
og forskningsledere Både på nasjonale og internasjonale finansierte forskningsprosjekter. De har
ekspertise og jobber i ulik komiteer for utvikling av nasjonal og regional visjon og strategier for
akvakultur, i tillegg til akvakultur organisasjoner og sentre for innovasjon mellom nordiske land og
internasjonalt (NICE, Ctrl-Aqua, EU, SIDA etc.). Vitenskapelige ansatte sitter også i styret til: «The
advisory board for Aquaculture at the Swedish Board of Agriculture» og for ICES (International
council for exploration of the Seas) arbeidsgruppe innen akvakultur.
HÓLARs8 samarbeider med universitetet på Island, på den måten at universitetsstudenter under
veiledning har utført en del av sine prosjekter ved Hólar høgskole. Eksempler på eksterne
samarbeidspartnere er: University of Guelph (Canada), HAS Dens Bosch University in Hertogenbosch
(Nederland), og University François Rebelais of Tours, (Frankrike).

UNAK har flere aktive forskere, og at disse er knyttet til prosjekter med andre
forskningsinstitusjoner. Ett eksempel er «The Cod Project», ledet av Hreiðar Þór Valtýsson, som
samarbeider med University of Iceland, Reykjavik og MRI - Marine Research Institute, Reykjavik.
Samme person er tilknyttet et annet prosjekt, «The sea around us», i samarbeid med University of
British Columbia, Vancouver, Canada.

8

http://www.Hólar.is/en/collaboration_partnerships
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5 § 2-3 Krav til fagmiljøet
5.1

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.

Fagmiljøet tilknyttet masteren består av anerkjente nordiske læresteder innen høyere utdanning,
med sterkt fokus på det marine, og består av omlag åtti vitenskapelig ansatte. MAR-BIO er godt
forankret i dette miljøet, og vil bygge på og / eller handle i synergi med eksisterende
masterprogrammer hos partnerne i programmet.
5.1.1

«Sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet»

Fagområdene som FBA underviser og veileder i, utgjør en del av det biovitenskapelige fagområdet,
og er godt forankret i miljøet ved FBA. FBA har sin hovedfokus nettopp i det marine miljøet, og
gjennom fokus på akvakultur og marin økologi både av fisk og alger. Slik passer våre masteremner
godt inn i MAR-BIO. Fakultetet tilbyr andre utdanninger på bachelornivå der akvakultur, biologi og
naturforvaltning er definert som de sentrale delene av disse programmene. Både Bachelor i
havbruksdrift og ledelse og Bachelor i biologi har en rekke vitenskapelig ansatte innen dette
området. Fakultetet har også forskningsgrupper, som korresponderer med spesialiseringene i MARBIO.
De tre andre utdanningsinstitusjonene som bidrar inn i programmet korresponderer også godt med
innholdet i MAR-BIO. Institutt for akvakultur og fiskebiologi ved Holar Universitetshøgskole (HOLAR)
har tradisjon for samarbeid med ulike industripartnere. Avdelingen har opprettet en komité hvor
representanter fra bransjen råd om strukturen av studiene. Departementet samarbeider med Islands
industri- og innovasjonsdepartement og islandske fiskebønders forening i å drive utvalgsprogrammet
for arktisk charr på Island. Avdelingen samarbeider med Arctic charr-produsenter i flere
forskningsprosjekter, f.eks. utvikle metoder for å velge for økt motstand av arktisk charr mot
furunkulose, prosjekter for å definere det beste oppdrettsmiljøet for arktisk charr og utvikling av fôr
til arktisk charr ved bruk av f.eks. bærekraftig plante råvarer som ressurser til fôrproduksjon
Avdelingen samarbeider også i prosjekter med lakseprodusenter på ulike forskningsprosjekter
knyttet til bruk av klumpfisk som renere fisk for laks i nettpenner, fôr utvikling for laks med
bærekraftige ressurser og bruk av triploid laks i nettpenner for å redusere risikoen for å unnslippe
blanding med villpopulasjoner.
Institutt for akvakultur og fiskebiologi ved Hólar Høgskole fokuserer på å samle og formidle kunnskap
innen akvatisk biologi, akvakultur og fiskebiologi. Avdelingen er et internasjonalt senter for forskning,
opplæring og videreutdanning i akvatisk biologi, akvakultur og fiskebiologi. Avdelingen har spesielt
fokus på den faglige utviklingen av akvakultur i forhold til bærekraftig utvikling. Dette dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
UNAK er akkreditert innen samfunnsvitenskap, helsefag, samt naturressurser og landbruksvitenskap.
Universitetet er organisert i ni fakulteter og har litt over 2000 studenter. Ved UNAK vil MAR-BIO
bygges på forskningsmijøet knyttet til Faculty of Natural Recourse Sciences.
Fakultet for naturressursfag (FNRS) er en del av The School of Business and Sciences, og tilbyr studier
i business, fiskevitenskap og bioteknologi. Fakultetets forskning inkluderer prosjekter realtert til
arktisk og naturressursforskning og klimaendringer og dens økonomiske konsekvenser, for å få mer
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effektive prosesser og tekniske løsninger i de komplekse økonomiske markedene i den moderne
verden. The School of Business and Sciences tilbyr masterprogram ved forskning i alle sine områder.
Videre har FNRS ved UNAK en lang tradisjon om samarbeid med industrien og andre institusjoner i
forskning og innovasjon. FNRS deltar i en rekke nasjonale, nordiske og EU-finansierte prosjekter.
Flertallet av prosjektene ved FNRS utføres i nært samarbeid med fiskeri-, havbruk og relaterte
næringer. Eksempler på det siste internasjonale prosjektsamarbeidet er deltakelse i Prime Fish
Research-prosjektet innenfor Horizon 2020-temaet, og MICRO-Feed-prosjektet finansiert av COFASP
ERA.

Universitetet i Göteborg (UGOT) er det nest største universitetet i Sverige, med 38.000 studenter og
6.000 fakultetsansatte. Som det store svenske vestkystuniversitetet har UGOT en marin profil der det
legges stor vekt på alle aspekter av marin forskning og utdanning. I universitetets ledende rolle på
dette området inngår to prestisjetunge marine biologiske forskningsstasjoner, Kristineberg og Tjärnö,
et stort, havgående forskningsfartøy. I 2016 grunnla UGOT en stor, tverrfaglig forskningsenhet, på
tvers av flere fakulteter, kalt The Swedish Marine Aquaculture Research Centre (SWEMARC).
SWEMARC forskerne og lærerne tilhører 7 avdelinger som dekker biologi, oceanografi, næringsliv og
økonomi, lov, statsvitenskap og kunst og design og er involvert i flere master- program i alle
ovennevnte områder. MAR-BIO-studentene vil samhandle og studere sammen med studenter fra alle
disse masterprogrammene.
Videre har SWEMARC langvarig samarbeid med havbruksindustrien og næringsliv i flere
industridrevne forskningsprosjekter der spesielt nye innovative teknologier for å løse utfordringene
ved bærekraftig akvakultur. De ansatte ved SWEMARC er anerkjente eksperter i ulike arbeidsgrupper
og komiteer, f.eks. styret for Nasjonalt Kompetansesenter for Akvakultur, Rådgivende råd for
akvakultur på svensk jordbruksråd og svensk representant i ICES-arbeidsgruppen for akvakultur
(WGAQUA).
5.1.2

«Størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart»

Fagmiljøet direkte tilknyttet Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine
bioressurser består av over 80 personer. En oversikt over de 33 meste sentrale fagpersoner er gitt i
oversikten under (Tabell 12). I tillegg er en detaljert oversikt gitt i eget vedlegg, Vi mener fagmiljøet
ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 20 studenter pr år. I tillegg
til disse vil også andre fagpersoner fra hvert studiested kunne bidra inn med undervisning og
veiledning. En så stor faggruppe vil kunne ivareta 40 studenter fordelt på 1. og 2. studieår og
studiestedene Nord, UGOT, Hólar og UNAK. Noen studenter vil så bli forsinket i løpet, og gi et noe
høyere tall for studenter i løp på sikt, men samtidig vil det være noe frafall. Tilsvarende mastergrad
innen biovitenskap ved FBA har hatt svært lavt frafall.
Den sentrale del av fagmiljøet innehar over 90% førstekompetanse, og 45% har
professorkompetanse. Fagmiljøet har en betydelig andel publikasjoner. De er alle aktive innen
forskning, samtidig som de bidrar med undervisning innen kjerneområdet for programmet.
5.1.3

Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet

Tabell 12 gir en oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet. I tillegg er professor
Kristina Sundell, UGOT koordinator for MAR-BIO. Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er
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studieprogramansvarlig for programmet ved Nord universitet. Hun har doktorgrad innen akvakultur
med fokus på sjømatkvalitet. Hun er også visedekan for undervisning ved fakultetet. Hennes
kompetanse er dermed svært relevant i rollen som programansvarlig for MAR-BIO.
Tabellen viser Undervisning/ veiledningsområde i studiet for de ansatte som bidrar faglig. Av den
andre kolonnen ser vi at fagpersonene har høy kompetanse, og av fjerde kolonne ser vi at deres
fagområde korresponderer med fagområdene i MAR-BIO. Den er derfor tilstrekkelig bred til å dekke
studiets fag og emner.
Tabell 12: Fagmiljøet sin profesjonelle kompetanse, tilhørighet, fagområde og eventuell pedagogikk-kurs (Ped).
Ansatte som bidrar faglig

Stilling

Tilhørighet

Undervisning/ veiledningsområde i studiet

Ped.

Bjarni Kristjanson

Professor

HÓLAR

Biology and aquaculture

x

Helgi Thrarensen

Professor

HÓLAR

Aquaculture

x

Skuli Skulason

Professor

HÓLAR

Ecology and evolution

x

Stefan Steingrimsson

Professor

HÓLAR

Aquaculture and fish biology

x

Ögmundur Haukur Knútsson

1.amanuensis

UNAK

Fiskeriøkonomi og marked

Hreidar Thor Valtysson

1.amanuensis

UNAK

Fiskeribiologi

UNAK

Bioteknologi

UGOT

Human geography, turisme

x

UGOT

Lover, jus

x

UGOT

Biologi

x

UGOT

Kjemi, Miljø og ressurser

x

UGOT

Impakt fra turisme og bærekraftig utvikling

x

UGOT

Environmental science

x

UGOT

Kjemi

x

UGOT

Miljøkjemi

x

UGOT

Marin økologi

x

UGOT

Biologi

x

UGOT

Zoophysiologi

x

FBA

Økologi og benthos

x

FBA

Akvakultur og genomikk

x

FBA

Akvakultur og genomikk

FBA

Akvatisk helse og ernæring

FBA

Ernæring og alger

Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir

Adjunct

Andreas Skriver Hansen

PhD, forsker

David Langlet

PhD

Catharina Olsson

PhD,

Dan Strømberg

1.amanuensis

Erik Lundberg

PhD

Ingela Dahlløf

Professor

Adam Ulfsbo

PhD

Martin Hasseløv

Professor

Fredrik Jean-Jacques Pleijel

Professor

Erik Martin Sandblom

PhD

Kristine Snuttan Sundell

Professor

Henning Reiss

1.amanuensis

Igor Babiak

Professor

Jorge Fernandes

Professor

Kiron Viswanath

Professor

Margarita Novoa Garrido

1.amanuensis

x
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Marit Bjørnevik

1.amanuensis

Martin H Iversen

1.amanuensis

Mette Sørensen

Professor

Ole Torrissen

Professor

Pål Olsvik

Professor

Steinar Daae Johansen

Professor

Sylvie Bolla

1.amanuensis

Torstein Kristiansen

1.amanuensis

Vigdis Tvergberg

1.amanuensis

Ørjan Hagen

1.amanuensis

5.1.4

FBA

Akvakultur og sjømatkvalitet

FBA

Akvakultur og fiskefysiologi

x

FBA

Akvakultur og ernæring og teknologi

x

FBA

Akvakultur

FBA

Økotoksikologi

FBA

Genomikk

FBA

Akvakultur og tidlige livsstadier

FBA

Akvakultur og vannkjemi

x

FBA

Oseanografi

x

FBA

Akvakultur, fysiologi og kvalitet

Kompetansemessig stabilt over tid

Siden det er fire institusjoner som samarbeider om programmet, med et anselig antall personer,
regner vi programmet som meget kompetansemessig stabilt. FBA har totalt mange ansatte innen det
biovitenskapelige fagområdet som kan benyttes i undervisningskabalen om nødvendig.
I og med at miljøet totalt fremstår som meget robust, er det rikelig med kompetanse til veiledning av
masteroppgaver. I tillegg kan Ph.D.- studenter i løp, samt personer fra relevante industri og
forskningssamarbeid være biveiledere på masteroppgaver.

5.2

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Som vist i Tabell 12 har en stor andel av de sentrale fagpersonene dokumentert pedagogisk
kompetanse. Det henvises til de enkeltes CV-er for detaljert informasjon. Det er flere erfarne
forelesere som har tilegnet seg praktiske kunnskaper på feltet i løpet av årene.
Nord Universitetet planlegger også framover å tilby et emne innen i universitetspedagogikk. Ansatte
ved FBA vil på lik linje med andre ansatte ved Nord kunne søke om å delta på dette. Tilsvarende ser
vi at de involverte fagpersoners CV at dette også har vært og er et tilbud ved de andre tre
institusjonene.

5.3

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

Studieprogrammet ha en studieprogramleder/koordinator ved hvert studiested. Ved FBA har dekan
det overordnede ansvaret ved et fakultet. FBA har i tillegg en prodekan utdanning, med noe delegert
ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme åremålsperiode som dekanperiode.
Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget ved FBA (UU-FBA). Utvalget består
av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, samt sekretær fra administrasjonen. Utvalget vil
kunne fatte vedtak som omhandler MAR-BIO, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra
konsortiet. Hvert studieprogram har en programansvarlig.

36

23/18 Drøfting og innspill - ulike problemstillinger i forbindelse med akkrediteringer - 18/03635-4 Drøfting og innspill - ulike problemstillinger i forbindelse med akkrediteringer : Søknad akkreditering MARBIO

Faglig ledelse FBA
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved FBA er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt for
studieprogramansvarlig er der gitt:
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i
studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt
igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og
studieplaner og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene for alle kull.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er studieprogramansvarlig for Nordisk master i bærekraftig
utnyttelse og produksjon av marine bioressurser. Som programansvarlig har Bjørnevik dermed
definerte oppgaver som følges opp. Bjørnevik er fast ansatt ved FBA siden 2003. Hun har doktorgrad
innen akvakultur med fokus på fiskekvalitet. Hennes kompetanse er dermed svært relevant i rollen
som programansvarlig.
Faglig ledelse Göteborgs Universitet
Det naturvitenskapelige fakultet er ett av åtte fakulteter ved Göteborgs universitet. Fakultetet består
av sju institusjoner, og ledes av en dekan. En assisterende dekan er utnevnt som ansvarlig for
bachelor- og mastergradsprogram ved hvert fakultet, og leder utdanningsutvalget for disse.
Medlemmene i utvalget er ansvarlig for fakultetets bachelor og masterprogram. Utvalget gir råd til
fakultetsstyret om saker som angår kvalitet i utdanning på bachelor og masterprogram. Nye
masterprogram godkjennes av sentralt utvalg for utdanning på rektornivå.
Vår kontaktperson ved UGOT, Kristina Sundell, tilhører Institutionen för biologi och miljövetenskap.
Prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ leder utgjør instituttets ledergruppe. Prefekten
er instituttleder, og styrer det daglige overordnede arbeidet. Proprefekten er nestleder for
avdelingen. I tillegg er det flere viseprefekter med ulik ansvar. Den administrativ lederen støtter
instituttleder, ledelsen og institusjonsrådet i de daglige aktivitetene og bistår dem i form av
saksforberedelse.
Figur 1: Organisasjonskart for Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biologi och
miljövetenskap.
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Instituttrådet fungerer rådgivende til prefekten, og utgjør et forum for dialog og diskusjon av
instituttet virksomhet. Dessuten fins ulike arbeidsgrupper; Utbildningsrådet, Forskningsberedningen,
Samverkansgruppen samt Examinatorsgruppen. Arbeidsgruppene har en rådgivende rolle i
beslutninger, samordner ulike deler av virksomheten, og utvikler sine respektive områder.
Faglig ledelse ved Hólar Høgskole
Styret ved Hólar Universitet utgjør sammen med rektor Universitetsrådet. Universitetsrådet
bestemmer strategi for undervisning og forskning, og bestemmer universitetets organisasjon.
Beslutninger om organisering av universitetets fakulteter og arbeidsmetoder tas av
Universitetsrådet.
På Hólar Høgskole er det tre avdelinger som er ansvarlige for programmene og undervisnings- og
forskningsprosjektene som tilhører den aktuelle avdelingen. Avdelingsleder er hovedansvarlige for de
enkelte program som tilhører sin avdeling. Programmene ledes gjennom jevnlige avdelingsmøter, og
i tett samarbeids studieadministrasjonen.
Faglig ledelse Universitetet i Akureyri
Rektor er universitetsrådets president, leder av universitetsadministrasjonen og øverste
representant for universitetet. Se organisasjonskartet vist i figuren under. Rektor er ansvarlig for og
fører tilsyn med alle universitetets aktiviteter, møter i Universitetsrådet (Háskólaráð), og har
ansvaret for beslutningstaking i alle saker. Universitetsrådet har den høyeste beslutningsorganet ved
universitetet.
Figur 2: Organisasjonskart UNAK.
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Kvalitetsrådet (Gæðaráð) er ansvarlig for gjennomføringen av kvalitetssystemet på universitetet. Det
sikrer at universitetet oppfyller de eksterne krav som stilles til kvalitet i sitt arbeid. Sigrún
Magnúsdóttir er Kvalitetsansvarlig og leder for kvalitetsrådet. I tillegg består rådet av representanter
for det akademiske fellesskapet, direktør for studiesteder, direktør for studentregistrering, to
studentrepresentanter og to ansatterepresentanter. Også ved universitetet i Akureyri har hvert
program en programleder.

5.4

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

Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet.
I Bodø er kravet om at minimum 50 % av årsverkene utgjøres av fast ansatte i hovedstilling mer enn
oppfylt. Kun et par er i midlertidig stilling. Også våre partnere har et stabilt faglig miljø, uten at
nøyaktig prosentsats er oppgitt.
Når det gjelder hva som er sentrale deler, regner vi det obligatoriske emnet og masteroppgaven som
de sentrale deler. I tillegg har vi valgt å se på alle valgbare emner til å ligge under eller i nær
tilknytning til sentrale deler, i og med masterens tverrfaglighet.
5.4.1

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

Ikke relevant. Studieprogrammet er på masternivå.
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5.4.2

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

Som vist i Tabell 12, er det blant de 33 mest sentrale fagpersoner tilknyttet studiet, over 90%
førstekompetanse og totalt 45% har toppkompetanse. Kravet er derfor oppfylt.

5.5

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.

Se beskrivelse og begrunnelse i avsnitt 4.3.

5.6

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

MARBIO er en fellesgrad mellom fire institusjoner i tre ulike land, og sikrer i seg selv internasjonalt
samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. I tillegg har konsortiet etablert samarbeid
med et ledende amerikansk universitet, University of New England (UNE), Maine, USA, som starter et
parallelt masterprogram in «Ocean Food Production». Det er planlagt felleskurs, studentutveksling
og lærermobilitet mellom vårt planlagte masterstudium og UNE.
Fagpersonene tilknyttet FBA sine faggrupper har bred nasjonal og internasjonale nettverk, samt
nettverk innad i fakultetet (Tabell ). FBAs nettverk er også beskrevet i vedlagte CV-er. Fagmiljøet
deltar hovedsakelig i de ulike nettverkene ved at de har samarbeid om forskning. Nettverkene er
særdeles relevante, da mange av dem går direkte på kjerneområdet i MAR-BIO. Noen av de
fagansatte har også nettverk mot oppdrettsnæringen, og er involvert i forskningssamarbeid og
forsknings-konsesjoner i samarbeid med oppdrettsnæringen.
I denne typen samarbeidsgrad, er det ikke mulig å fullt ut i detalj dokumentere alle partnernes
nettverk utover det som her er gjort. Her må vi stole på at partnerne, som anerkjente institusjoner,
har tilstrekkelig nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studietilbudet. Utover
dette er det gitt eksempler fra de andre partnerne i avsnitt 4.3.
Vi mener at den beskrivelsen som er gitt av de fire partnernes nettverk, viser at alle fagmiljøene
samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og at det består av aktive forskere. Vedlegg 6 og
9 understøtter dette. Dermed er kravet om relevant nettverk godt dokumentert.
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Tabell 13 Oversikt over nettverk for de tre faggruppene ved FBA som bidrar mest inn i Master i biovitenskap.

Faggruppe Nettverk
Genomikk

Akvakultur

European Society for Evolutionary Biology (ESEB); Royal Belgian Zoological Society
Norwegian Ecological Society (NØF); Dutch-Flemish Society for Ecology (NecoV)
Norwegian University of Life Sciences; Oslo University Hospital; Oregon University
St. Istvan University, Hungary; INRA, France ; National University of Singapore
University of Eastern Finland; University of Tromsø, The Arctic University of Norway; University of
Bergen; East Carolina University; University of Western Australia; Aqua Kompetanse AS, Flatanger,
Norway; University of Oslo; Norwegian University of Science and Technology; Center for Ecological and
Evolutionary Synthesis; Norwegian Veterinary Institute; GIFAS; NOFIMA; Institute of Marine Research;
Centre for Marine Sciences, Portugal; Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research,
Portugal; Institute of Marine Sciences, Spain
University of St Andrews, UK; University of Aberdeen, UK; University of Tokyo, Japan; Research Center
for Molecular Medicine, Austria; University of Thessaloniki, Greece; Hellenic Centre for Marine
Research, Greece; Ghent University
Norwegian Institute for Water Research; Norwegian Institute for Nature Research
University of Stavanger
Norske universitet og institutter: Nofima, Havforskningsinstituttet, Norce (Vi samarbeider både med
Uni Research og IRIS, som nå er fusjonert inn i NORCE), NiBio, NMBU, Universitetet i Bergen, NTNU,
UiT, SINTEF, UNIS
Andre forskningsinfrastrukturtilbydere: GIFAS, LetSea, Sparos
Bedriftsnettverk / klynger: NCE akvakultur, Arena Torsk
COST action: Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
Internasjonale institutt og universitetssamarbeidspartnere: Wageningen University; Cornell
University, USA; Duke University, USA; Colorado School of Mines, USA; CIIMAR, Portugal; University of
Porto, Portugal; Tokyo University of Marine Science & Technology, Japan; Stellenbosch University,
South Africa; University of Western Cape, South Africa; University of Veterinary Medicine and
Pharmacy, Slovakia; Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH, Tyskland; University of Akureyri, Island;
University of Holar, Island; Gøteborg Universitet, Sverige; DTU, Danmark; University of Cukurova,
Turkey; Universita Degli Studi Di Udine, Italia; UPATRAS, Hellas; IFREMER, Frankrike; University of
Turku, Finland, University of Miami, USA.

Marin
økologi

Industry partners (relevant industri/næringsliv): Salten Havbrukspark; GIFAS;
Env. Management (forvaltning): Miljødirektoratet; Fylkesmannen i Trøndelag (Miljøavdelingen);
Trøndelag fylkeskommune; kommuner i Trøndelag; Norges fjellstyresamband; Statskog; Norskog; FeFo;
Scottish Natural Heritage
Research institutes (forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet): UiT; UiB; UiO; NTNU; NMBU; INN
University; NIBIO; NINA ; IMR; NIVA; UNIS; Akvaplan Niva; James Hutton Research Institute, Dundee
(UK); John Innes Centre, Norwich (UK); Marine Science Scotland, Aberdeen (UK); University of Bremen
(Germany); Senckenberg Institute (Germany); University of Groningen (the Netherlands); Memorial
University of Newfoundland (Canada); Nordlandsforskning;
Research networks (forskningsnettverk som COST, NCE akvakultur, større forskningsamarbeid
gjennom EU): COST- Sea Unicorn (Unifying Approaches to Marine Connectivity for improved Resource
Management for the Seas); COST - APEX MARINE PREDATORS AND ANTHROPOGENIC IMPACTS; ETN –
MarCoSUMaR – Marine Connectivity
Committees etc. (At man sitter i styrer, komiteer av relevanse): ARCTOS network; ICES working
group(s); Miljødirektoratet (Arbeidsgruppe Gyrodactylus salaris og resistens)
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5.7

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.

Det er ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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6 § 2-5 Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
6.1

Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende
institusjonene har ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for
utvikling og kvalitetssikring av fellesgraden som helhet.

Konsortiet har det overordnede ansvaret for fellesgraden, og består av representanter fra de
samarbeidende institusjonene. Det er konsortiet som har utarbeidet søknaden til nordisk
ministerråd, og sikret en integrert studieplan for fellesgraden. Konsortiet har det overordnede
ansvaret for kvalitetssikringen av MAR-BIO som helhet. En juridisk bindende samarbeidsavtale som
regulerer ansvarsforholdet mellom partene (konsortium-avtale) vil bli utarbeidet så snart alle fire
partneruniversitetene har fått godkjenning for å etablere studiet.
Alle de fire partneruniversitetene vil ha mastergraden MAR-BIO som en del av sin studieportefølje
og de rutiner som er knyttet til dette. Det vil være en egen studieprogramleder ved hvert studiested
som følger opp kvalitet og utvikling av studiet. Utover dette er studiet underlagt
kvalitetssikringssystemet ved det enkelte universitet, mens utvikling av studiet, herunder
læringsutbytte og pensum, vil skje innenfor konsortiet.
Studentene søker opptak til ett av de fire lærestedene. Partnerne har delt ansvar for opptak, der
beslutningen gjøres av en opptakskomité bestående av representanter fra de fire partnerne basert
på opptakskriteriene beskrevet i avsnitt 2.1.1. En søker kan bare blitt tatt opp til ett av
studiestedene.
De fire studiesteder har fellesansvar for ett obligatorisk emne, Marine bioressurser, på 15 ECTS. Hver
partner skal bidra med undervisning tilsvarende 3,75 ECTS, og lage et opplegg på en uke i henholdsvis
Bodø, en uke i Gøteborg, 3 dager på Hólar og 2 dager på Akureyri, samt undervisning på Skype i
mellomsamlingene. Hvert studiested har ansvaret for innkvartering i den perioden de er på
studiestedet.
De fire studiestedene har hver for seg ansvar for å tilby masteremner av høy kvalitet inn i
programmet. Alle emner som tilbys er kvalitetssikret gjennom det enkelte universitet sitt
kvalitetssikringssystem. Alle universitetene har forpliktet seg til å tilby masterprosjekter og
hovedveilederansvar for minimum 5 studenter per år.
Den institusjonen der studenten blir veiledet i og skriver masteroppgave, har ansvaret for å utstede
vitnemål. I tillegg får studenten et diplom som viser at graden er et samarbeid mellom de fire
partnerne. Vitnemålene utstedes på grunnlag av nasjonale og lokale regler som gjelder ved hvert
partneruniversitet.
Organiseringen av et konsortium for MAR-BIO begrunnes med at det skal kunne fatte både
administrative og faglige beslutninger. Det er også hensiktsmessig for å bidra til å sikre et likeverdig
ansvarsforhold for graden mellom partnerinstitusjonene.
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6.2

Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med
læringsutbyttet for fellesgraden.

Læringsutbyttebeskrivelsen er utformet med bakgrunn i EQF – European Qualification Framework.
Både Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR, Norge), Sveriges referansram för kvalifikationer
(SeQF) og Icelandic Qualificaton framework (ISQF) bygger på denne, og var derfor naturlig å bruke.
Masterprogrammet har et bredt navn; Nordisk master i bærekraftig produksjon og utvikling av
marine bioressurser. Det er derfor et uttalt mål at studentene etter endt studium skal ha en bred
tilnærming til fagområdene; både inn mot biologi og samfunnsfag. Det felles første emnet bringer
studentene sammen og skaper en klar ramme rundt denne målsetningen, både faglig og sosialt.
Emnene som tilbys som valgfag ved de enkelte studiesteder, støtter således opp om bredden i
emnet.
Hvert studiesteds programleder for MAR-BIO programmet vil jobbe tett for å sikre at studentene tar
masteroppgaver som er innenfor feltet marine bioressurser. Selve masteroppgaven vil være helt
sentral for å oppnå læringsutbyttet. Helheten vil gjenspeile seg under opptaksprosessen som baserer
seg på studentenes bachelorbakgrunn, karakterer og motivasjonsbrev, der programlederne i
felleskap går gjennom søkermassen og velger ut hvem som får tilbud.
Programmet har en felles læringsutbyttebeskrivelse (NKR) og diploma supplement uavhengig av hvor
studenter mottar sitt vitnemål.

6.3

Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner
underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille
standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i § 2-1 til § 2-4 i denne
forskrift.

Nord universitet har selvakkrediteringsrett, og kan opprette studier selv. Gjennom den
dokumentasjon og argumentasjon som er presentert i denne søknaden, mener vi at kravene til
studiet er oppfylt fra FBAs og Nord sin side. Også akkrediteringer og kvalitetssikringsprosedyrer vil bli
utført i henhold til begge nasjonale og lokale regler for hvert partner universitet. I startfasen av
planleggingen av programmet bestemte konsortiet at de forskjellige prosedyrene som brukes hos de
ulike partneruniversitetene vil bli beskrevet i en egen partneravtale. Denne utarbeides når alle
institusjonene har besluttet å opprette studieprogrammet jf. partnernes egne retningslinjer.
NOKUT krever også at de norske og de utenlandske delene i studiet har en sammenheng og utgjør en
samlet helhet i samsvar med det totale læringsutbyttet. De fire partnerne bidrar til studiet med sine
korresponderende fagområder som biologi, fiskeri, akvakultur, miljø og bærekraft. I tillegg har hvert
studiested sin spesialitet, som gir studentene en unik vinkling. Vi argumenterer også for at det
nordiske samarbeidet i seg selv gir en sammenheng og helhet.
I følge NOKUTs veileder er det søkerens ansvar å påse at institusjonene som inngår i
fellesgradssamarbeidet er akkrediterte i sine land og har rett til å inngå fellesgradssamarbeid. Så
langt det har vært mulig for oss å undersøke, er alle de tre andre partnerne selvakkrediterende, og
kan dermed selv godkjenne nye studieprogram, inkludert masterprogram. Vedlegg 11 dokumenterer
partnernes akkrediteringsstatus.
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Det er ulike rutiner for akkrediteringen av selve studieprogrammet. Vi gir her en kort oversikt:
Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet søkte styret om å etablere den nordiske
mastergraden med oppstart høst 2019. Styret godkjente etableringen i styremøte 25.10-18 (sak
18/03788-1) under forutsetning om at studiet blir akkreditert ihht. NOKUT og
Studietilsynsforskriften. Bestilling av emnekombinasjon ble sendt fra fakultetet til studieavdelingen
ved Nord 15.11-18.
Parallelt er denne akkrediteringssøknaden utarbeidet, og har vært i fakultetets utdanningsutvalg.
Neste steg er godkjenning av Utdanningsutvalget ved Nord, under ledelse av prorektor for utdanning
Hanne Solheim Hansen, deretter godkjenning/ akkreditering av Nords rektor Bjørn Olsen.
Ved Göteborgs universitetet er nå studieprogrammet og programplanen godkjent av Det
naturvitenskapelige fakultet etter samråd med Utbildningsstyrelsen ved Göteborgs universitet.
(Vedlegg dokumenter). I vedlegg 12 ligger UGOT sin søknad om etablering.
Ved Hólar Høgskole avgjøres studieplanen av Avdeling for akvakultur og fiskebiologi etter samråd
med det som kan oversettes til gradsstudieutvalget. Etableringen av studiet er godkjent i
«executive board» ved Holar Høgskole, og skal deretter godkjennes formelt i «The Board of
Governors».
Ved Universitetet i Akureyri UNAK vil programplanen avgjøres av Fakultet for naturressursvitenskap
etter å ha blitt akseptert av det som kan oversettes til gradsstudieutvalget ved Fakultet for økonomi
og naturvitenskap, samt kvalitetsrådet (Gæðaráð) ved UNAK.
UNAK er akkreditert av departementet for Utdanning, Vitenskap og Kultur i fagfeltene
samfunnsvitenskap, helsevitenskap og agrikultur. UNAK opererer i henhold til lov om offentlige
universiteter (Lögum um opinbera háskóla) nr. 85/2008, med senere endringer, siste nr. 56/2013,
samt Lov om universiteter (Lögum um háskóla) nr. 63/2006.
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Høring - Justering av NOKUTs kriterier / godkjenningspraksis for generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning

NOKUT sender med dette forslag om justering av NOKUTs kriterier / godkjenningspraksis for generell
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på høring. Dagens kriterier / godkjenningspraksis av utenlandsk
høyere utdanning er en operasjonalisering av gjeldende regelverk, henholdsvis universitets- og høyskoleloven
og studiekvalitetsforskriften. NOKUT har fullmakt til å justere kriterier innenfor gjeldende rammer, og
høringsnotatet er derfor ikke et forslag om å endre lov eller forskrift. Høringsnotatet omhandler justering av
NOKUTs interne operasjonalisering av gjeldende regelverk.
Dagens kriterier ble utarbeidet for over 15 år siden og reflekterer daværende praksis på godkjenningsfeltet.
Siden den gang har det vært en harmonisering av høyere utdanning globalt, og ikke minst på europeisk nivå
gjennom Bologna-prosessen. Justeringen av dagens kriterier innebærer følgende:
1. En bredere tilnærming ved vurdering av «vesentlige forskjeller», som er nøkkelbegrepet i
Lisboakonvensjon. Vi ønsker å oppnå dette ved å gå fra en ren matematisk tilnærming til godkjenning
til en mer kvalifikasjonsbasert godkjenning. Vi toner derfor ned fokus på arbeidsbelastning (tid-for-tidprinsippet), og vi legger større vekt på hva en utdanning/grad kvalifiserer til av videre studier i
utdanningslandet (adgang til neste utdanningsnivå).
2. I forlengelsen av en bredere tilnærming til vesentlige forskjeller vil vi heretter legge alle typer grader
nevnt i forskrift om krav til mastergrad til grunn når vi vurderer gradslikestilthet. Dette medfører at flere
søkere vil kunne få mastergradslikestilthet.
3. Vi vil ikke lenger gi generell uttelling i studiepoeng i vedtakene, og heller godkjenne fullførte
kvalifikasjoner opp mot en norsk grad. Hvis gradslikestilthet ikke kan gis, vil utdanningen godkjennes i
hele og halve studieår. Samme regel gjelder for avbrutte utdanninger, der NOKUT legger til grunn at
minste vurderbare utdanning, målt i studiebelastning, settes til et halvt år / ett semester.
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Høringsnotat – Justering av NOKUTs kriterier / godkjenningspraksis for
generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
NOKUTs myndighet til å gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning er forankret i
universitets- og høgskoleloven og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften).
Høringsnotatet tar for seg forslaget til justerte kriterier for NOKUTs generelle godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning. I kapittel 1 gjengis hovedpunktene for justeringen og behovet for
justeringene. Kapittel 2 beskriver de juridiske aspektene som er relevante for NOKUTs mandat innen
godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Kapittel 3 gir en nærmere beskrivelse av de justerte
kriteriene for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, mens kapittel 4 gir en samlet vurdering av
innføringen av de justerte kriteriene. Selve forslaget til justerte kriterier er i vedlegg 1, mens gjeldende
kriterier finnes i vedlegg 2.

1 Hovedpunkter i justeringen av gjeldende kriterier og praksis
1.1 Behov for justering
Dagens kriterier ble utarbeidet for over 15 år siden og reflekterer daværende praksis på
godkjenningsfeltet. Siden den gang har det vært en harmonisering av høyere utdanning globalt, og
ikke minst på europeisk nivå gjennom Bologna-prosessen. Videre er det utviklet verktøy for å
tilrettelegge for mobilitet, for eksempel innføring av kvalifikasjonsrammeverk1, Diploma Supplement2
og ECTS3. Disse verktøyene gir viktig informasjon som kan brukes ved godkjenning av utenlandske
kvalifikasjoner.
En mer oppdatert tolkning av Lisboakonvensjonens begrep «vesentlige forskjeller» er sentralt i
forslaget til justerte kriterier og godkjenningspraksis. Siden NOKUTs generelle godkjenning er en
nivå- og omfangsvurdering, har vi tradisjonelt vektlagt akkrediteringsstatus og utdanningens nivå og
omfang i vurdering av utdanninger. I dagens kriterier vurderes omfanget ved bruk av tid-for-tidprinsippet som betyr at ett års fulltidsstudier i utdanningslandet godkjennes som ett års fulltidsstudier i
Norge. Dette skaper i enkelte tilfeller utfordringer fordi en slik praksis ikke tar tilstrekkelig høyde for
utviklingen eller mangfoldet i en global utdanningsverden, som igjen medfører at vi per i dag vurderer
hva som er vesentlige forskjeller innenfor relativt stramme rammer.
NOKUT reviderte kriteriene for generell godkjenning av utenlandske doktorgrader i 2015. Denne
justeringen innebar en mer fleksibel godkjenningspraksis. Nå tar NOKUT med seg tankegangen og
metoden fra denne justeringen til utdanninger i 1. og 2. syklus, dvs. utdanninger på bachelor- og
mastergradsnivå.

1

Et kvalifikasjonsrammeverk plasserer kvalifikasjoner på et bestemt nivå i et rammeverk. Nasjonale nivåer refereres til et felles europeisk
rammeverk, som har som formål å gjøre det enklere å sammenligne kvalifikasjoner på tvers av landegrenser.
2
Diploma Supplement er et vitnemålstillegg som utstedes av lærestedene ved fullført høyere utdanning. Den gir utfyllende beskrivelse av
kvalifikasjonen som kandidaten har oppnådd.
3
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) er en standard for å måle og sammenligne arbeidsbelastning i høyere
utdanning i Europa.
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Arbeidet med justering av kriterier / godkjenningspraksis har foregått gjennom et formalisert
samarbeid mellom NOKUT, godkjenningseksperter fra nordiske ENIC-NARIC4 kontorer, norske
læresteder og Kunnskapsdepartementet innenfor rammen av prosjektet ORION (From Input to Output
in Recognition)5, som er et Erasmus+ prosjekt.

1.2 Essensen i justerte kriterier og praksis
Kjernen i forslaget til justerte kriterier er en bredere operasjonalisering av «vesentlige forskjeller» i
tråd med en oppdatert forståelse av Lisboakonvensjonen. En bredere tilnærming til «vesentlige
forskjeller», ved at vi legger mer vekt på flere aspekter av kvalifikasjonen, innebærer en mer fleksibel
tilnærming til godkjenning. Nytt ved kriteriesettet er også en tydeliggjøring og utvidelse av krav til
gradslikestilthet, ikke minst vedrørende mastergradsstudier, hvor det åpnes for gradslikestilthet for
flere søkergrupper enn i dag.
Justeringen av dagens kriterier innebærer kort fortalt følgende:
a) En bredere tilnærming ved vurdering av «vesentlige forskjeller», som er nøkkelbegrepet i
Lisboakonvensjon. Vi ønsker å oppnå dette ved å gå fra en ren matematisk tilnærming til
godkjenning til en mer kvalifikasjonsbasert godkjenning. Vi toner derfor ned fokus på
arbeidsbelastning (tid-for-tid-prinsippet), og vi legger større vekt på hva en utdanning/grad
kvalifiserer til av videre studier i utdanningslandet (adgang til neste utdanningsnivå).
b) I forlengelsen av en bredere tilnærming til vesentlige forskjeller vil vi heretter legge alle typer
grader nevnt i forskrift om krav til mastergrad til grunn når vi vurderer gradslikestilthet. Dette
medfører at flere søkere vil kunne få mastergradslikestilthet.
c) Vi vil ikke lenger gi uttelling i studiepoeng i vedtakene, og heller godkjenne fullførte
kvalifikasjoner opp mot en norsk grad. Hvis gradslikestilthet ikke kan gis, vil utdanningen
godkjennes i hele og halve studieår. Samme regel gjelder for avbrutte utdanninger, der
NOKUT legger til grunn at minste vurderbare utdanning, målt i studiebelastning, settes til et
halvt år / ett semester.
Justeringene som foreslås vil ikke ha konsekvenser for det store flertallet av søkerne. Enkelte
søkergrupper vil oppleve å få større uttelling med de justerte kriteriene, eksempelvis søkere med
enkelte utenlandske mastergrader. Andre søkergrupper vil oppleve å få mindre uttelling etter de
justerte kriteriene, eksempelvis søkere med vurderbare utdanninger på under et halvt år og søkere med
enkelte fireårige lavere gradsstudier. Samlet sett vil flere søkere oppleve å få større uttelling med de
justerte kriteriene enn de som vil oppleve å få mindre uttelling.
NOKUT vurderer at den foreslåtte justeringen kan iverksettes uten store konsekvenser for NOKUT
eller samfunnet for øvrig.

4

European Network of Information Centres; in the European Region – National Academic Recognition Information Centres in the European
Union
5
https://www.nokut.no/om-nokut/internasjonalt-samarbeid/erasmus-projekter/orion/
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2 NOKUTs mandat innen godkjenning av utenlandsk høyere utdanning
Generell godkjenning er en systembasert vurdering hvor vi sammenligner utenlandsk høyere
utdanning opp mot norske, akkrediterte grader. Hvis utdanningen fyller visse krav, kan den
godkjennes som likestilt med en akkreditert norsk grad. Hvis utdanningen er godkjennbar, men ikke
fyller kravene til gradslikestilthet, kan den godkjennes i form av studiepoeng / år.
Siden 2003 har NOKUT hatt myndighet til å gi enkeltpersoner generell godkjenning av utenlandsk
høyere utdanning, basert på deres individuelle søknader. NOKUTs generelle godkjenning er avgrenset
mot andre godkjenningsordninger i Norge, eksempelvis faglig vurdering (jevngodhetsvurdering) som
vurderes av lærestedene og profesjonsgodkjenning (for regulerte yrker) som vurderes av
autorisasjonsmyndigheter.

Universitets- og høyskoleloven
NOKUTs generelle godkjenning er hjemlet i universitets- og høyskoleloven6 (heretter uhl.) § 3-4:
NOKUT avgjør, etter søknad fra enkeltpersoner, om utdanning fra utenlandsk høyere
utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon som ikke går inn under loven, skal gis generell godkjenning
slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning.
Klageinstansen kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang.

Lovens kriterium for godkjenning er at den utenlandske utdanningen i «nivå og omfang» godkjennes
som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning. Med «nivå» menes at den utenlandske
utdanningen er en del av systemet for høyere utdanning i utdanningslandet og at den utenlandske
graden kan sammenlignes med norske, eksisterende akkrediterte grader herunder
høgskolekandidatgrad, bachelorgrad, mastergrad og ph.d. Med «omfang» menes fulltids studielengde
på utdanningen eller normert studietid. Her undersøker saksbehandler hva lærestedet selv har angitt
som normert studietid og legger det til grunn for vurderingen av hva slags uttelling som kan gis.
I tillegg til at NOKUT skal foreta en nivå- og omfangsvurdering, er det også krav til at vår generelle
godkjenning skal føre til et enkeltvedtak. Det betyr at forvaltningslovens bestemmelser om
enkeltvedtak legges til grunn når vi fatter vedtak.
Formålet med NOKUTs virksomhet i tilknytning til godkjenning av utenlandsk utdanning er hjemlet i
uhl. § 2-1 andre ledd:
Formålet med NOKUTs virksomhet er å…gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning….
NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i…godkjent høyere utenlandsk
utdanning…

For å sikre at vi opererer i tråd med formålet, er det viktig at våre kriterier / godkjenningspraksis er i
tråd med intensjonene i internasjonale føringer og i samsvar med internasjonal godkjenningspraksis.

6

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
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Studiekvalitetsforskriften
I forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning7
(heretter studiekvalitetsforskriften) reguleres NOKUTs godkjenningsoppgaver, og det er angitt
kriterier for godkjenning. Nedenunder omtaler vi de mest relevante bestemmelsene.
Det følger av studiekvalitetsforskriften § 6-1 første ledd:
NOKUT avgjør søknader fra enkeltpersoner om generell godkjenning av utdanning fra utenlandsk
høyere utdanningsinstitusjon eller norsk institusjon som ikke går inn under lov om universiteter og
høyskoler. Godkjenningen skal angi en generell uttelling i studiepoeng i forhold til grader og
yrkesutdanninger som gis med hjemmel i nevnte lov § 3-2, og om utdanningen i nivå og omfang
tilsvarer norsk grad eller utdanning.

Det er ikke utdypet nærmere i merknadene til forskriften8 hvordan «generell uttelling i studiepoeng»
skal operasjonaliseres.
Det følger av studiekvalitetsforskriften § 6-1 andre ledd:
NOKUT kan gi nærmere retningslinjer for krav til søknad og dokumentasjon.

Gjennom denne forskriftsbestemmelsen har Kunnskapsdepartementet gitt NOKUT fullmakt til å
fastsette kriterier for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.
Det følger av studiekvalitetsforskriften § 6-1 tredje ledd:
Ved generell godkjenning av utenlandsk utdanning skal NOKUT påse at utdanningen det søkes
godkjenning for har en godkjent akkreditering eller offentlig godkjenning som høyere utdanning. Det
kan i særskilte tilfelle gjøres unntak fra bestemmelsen.

Med «… godkjent akkreditering eller offentlig godkjenning …» menes at den utenlandske
utdanningen er kvalitetssikret av et kvalitetssikringsorgan og at lærestedet har fått tillatelse til å tilby
utdanningen av et nasjonalt myndighetsorgan, typisk utdanningslandets utdanningsdepartement. Det er
således et grunnvilkår for godkjenning at den utenlandske utdanningen må være offentlig godkjent
eller akkreditert.
Det følger videre av studiekvalitetsforskriften § 6-1 femte ledd:
NOKUT skal følge opp at norske interesser og forpliktelser etter internasjonale avtaler om godkjenning
og informasjon om høyere utdanning ivaretas. NOKUT kan få nasjonale oppgaver på dette området.

Det er utdypet i forarbeidene9:
…Videre er Lisboakonvensjonens supplerende tekst sendt alle institusjoner med oppfordring til å bruke
den som god bruksanvisning for rutiner i godkjenningsarbeidet…

Det fremgår av forarbeidene at institusjonene bør benytte Lisboakonvensjonen og dens tilleggstekster i
sitt godkjenningsarbeid, men NOKUT er ikke nevnt. Siden NOKUT har en plikt til å følge opp
internasjonale forpliktelser, jf. studiekvalitetsforskriften § 6-1 femte ledd, er det nærliggende at også

7

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
Rundskriv F-2010-8
9
Ot.prp.nr.83 (2007-2008) Om lov om endring i lov om universiteter og høyskoler s. 7
8
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NOKUT har et særskilt ansvar om å legge til grunn Lisboakonvensjonen og dens tilleggstekster i vårt
godkjenningsarbeid.
Studiekvalitetsforskriften gir NOKUT ansvar for øvrige oppgaver, som har relevans for godkjenning
av utenlandsk høyere utdanning. Etter § 1-5 fjerde ledd skal NOKUT:
-

Godkjenne høyere utdanning (generell godkjenning).
Legge til rette for en samordnet nasjonal praksis av godkjenning etter universitets- og høyskoleloven §
3-5 femte ledd, og gi rådgivningsbistand til institusjonene.
Formidle informasjon om institusjonenes vedtak om godkjenning av høyere utdanning.
Være og drive informasjonssenter etter Lisboakonvensjonen og møte som norsk representant i ENICnettverket, jf. Lisboakonvensjonens artikkel X.3.
Føre og vedlikeholde listen om Generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning (GSUlisten)

Lisboakonvensjonen
Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen10
(heretter Lisboakonvensjonen) ble ratifisert av Norge i april 1999 og trådte i kraft i Norge i juni
samme år. Ved godkjenning av utenlandske høyere utdanningskvalifikasjoner er Norge forpliktet til å
følge Lisboakonvensjonen og dens tilleggstekster11. Lisboakonvensjonen med tilleggstekster er derfor
essensiell i en justering av kriteriene.
Lisboakonvensjonen angir vilkår for hvordan en utenlandsk utdanning bør godkjennes. De aller fleste
bestemmelsene i konvensjonen er sammenfallende med norsk godkjenningspraksis og krav etter
forvaltningsloven, men Lisboakonvensjonen gir en større fleksibilitet i forhold til enkelte
vurderingskriterier.
Hovedprinsippet i Lisboakonvensjonen er prinsippet om «vesentlige forskjeller»:
I den grad et godkjenningsvedtak bygger på kunnskapen og ferdighetene som attesteres gjennom en
høyere utdanningskvalifikasjon, skal hver konvensjonspart godkjenne høyere utdanningskvalifikasjoner
som er utstedt hos en annen konvensjonspart, med mindre det kan påvises en vesentlig forskjell mellom
kvalifikasjonen som det søkes om godkjenning av, og den tilsvarende kvalifikasjonen hos
konvensjonsparten der det søkes om godkjenning.

Hva som menes med «vesentlig forskjell» er ikke definert presist, men Lisboakonvensjonens
tilleggstekst12 punkt 37 bokstav a til d, legger føringer for når og hvordan prinsippet bør anvendes.
Dette kan regnes som vesentlige forskjeller i henhold til Lisboakonvensjonen13:
-

Forskjell i læringsutbytte
Forskjell i adgang til videre aktiviteter (for eksempel videre studier, forskningsaktivitet og
lønnet arbeid)

10

Konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/lisboakonvensjonen/f-4260_web.pdf
11
Tilleggstekster omfatter blant annet Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications and
Explanatory Memorandum, 2001, revised 2010, Revised Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education, June 2007,
Recommendation on the Use of Qualifications Frameworks in the Recognition of Foreign Qualifications, June 2013, Recommendation on
Recognition of Qualifications Held by Refugees, Displaced Persons and Persons in a Refugee-like Situation, November 2017
12
Revidert anbefaling om kriterier og prosedyrer for å vurdere utenlandske kvalifikasjoner (vedtatt av komiteen for Lisboakonvensjonen på
dens femte møte i Sèvres) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/lisboakonvensjonen/f-4260_web.pdf
13
Ibid. punkt 37 bokstav a til d
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-

-

Forskjell i nøkkelelementene av programmet/programmene som fører fram til den aktuelle
kvalifikasjonen. Sammenlignbarheten av programelementene må imidlertid bare analyseres
for å sammenligne utbytte og adgang til videre aktiviteter og ikke i seg selv som en nødvendig
forutsetning for godkjenningen
Dokumentert forskjell mellom kvaliteten av programmet og/eller institusjonen som utstedte
kvalifikasjonen

Dersom godkjenningsmyndigheten kommer frem til at det foreligger vesentlige forskjeller, krever
Lisboakonvensjonen at godkjenningsmyndigheten må vurdere om det kan gis en alternativ
godkjenning, eksempelvis delvis godkjenning eller godkjenning med visse forbehold. En av de største
justeringene som NOKUT legger til grunn i forbindelse med denne høringen er en justert
operasjonalisering av «vesentlige forskjeller».

Annet regelverk som er relevant for generell godkjenning
Forskrift om opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften)14
NOKUT bruker GSU-listen15 når vi vurderer utenlandsk høyere utdanning. GSU-listen er bindende for
institusjonene og rådgivende for godkjenningsmyndighetene. GSU-listen er en landspesifikk liste over
utdanningskrav for personer med utdanning fra utlandet som søker opptak til norsk høyere utdanning.
Generell godkjenning er koblet til GSU-listen gjennom uhl, og studiekvalitetsforskriften krever at
utdanning som godkjennes skal være på nivå med norsk høyere utdanning. Kun utdanning som
overskrider kravet i henhold til GSU-listen kan gis generell godkjenning av NOKUT. GSU-listen er
hjemlet i opptaksforskriften § 2-2 sjette ledd og forvaltes av NOKUT gjennom
studiekvalitetsforskriften § 1-5 fjerde ledd.
Forskrift om krav til mastergrad (mastergradsforskriften)16
NOKUT benytter mastergradsforskriften når vi vurderer utenlandske mastergrader.
Mastergradsforskriften omfatter flere typer mastergrader. De vanligste mastergradene er de
disiplinbaserte mastergradene som tilsvarer 120 eller 300 studiepoeng, jf. §§ 3 og 4. Videre kan det
etter § 5 tilbys erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. Opptakskravene til
erfaringsbasert mastergrad er noe annerledes enn ved de disiplinbaserte mastergradene, herunder at det
kreves minst to års relevant yrkespraksis. De disiplinbaserte mastergradene etter §§ 3 og 4 gir direkte
adgang til ph.d, mens erfaringsbaserte mastergrader ikke nødvendigvis gir direkte adgang til ph.d.
Etter § 7 er det unntaksvis gitt anledning til å gi mastergrader med normert studietid på 1 – 1,5 år.
Slike mastergrader er godkjent av Kunnskapsdepartementet, og det er departementet som i spesielle
tilfeller kan godkjenne nye mastergradsstudier av denne typen etter søknad.

2.2 Avklaring og avgrensning av høring
Høringsnotatet omhandler justering av dagens kriterier for generell godkjenning av utenlandsk høyere
utdanning. Kriteriene er en operasjonalisering av gjeldende regelverk i henhold til lov og forskrift.
Med andre ord: regelverket i henhold til lov og forskrift foreslås ikke endret. Det er kun NOKUTs
operasjonalisering av regelverket som foreslås endret gjennom forslaget til de justerte kriteriene.

14

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
GSU står for Generell studiekompetanse for utenlandske søkere
16
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
15
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NOKUTs bruk av GSU-listen og våre krav til dokumentasjon ved søknad er uendret og er ikke
gjenstand for høring.
NOKUTs kriterier for godkjenning av utenlandske doktorgrader ble revidert høsten 201517, og disse er
heller ikke gjenstand for høring.
Forslaget til justerte kriterier finnes i vedlegg 1, mens gjeldende kriterier finnes i vedlegg 2.

3 Nærmere beskrivelse av justerte kriterier for godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning
3.1 Bredere operasjonalisering av «vesentlige forskjeller»
Forslaget til justerte kriterier medfører blant annet en bredere operasjonalisering av vesentlige
forskjeller. Lisboakonvensjonen anbefaler at konvensjonspartene må se på læringsutbytte, adgang til
videre studier, forskjeller i kjerneelementer i programmet, og om kvaliteten på programmet eller
institusjonen som tilbyr det, kan utgjøre en vesentlig forskjell fra den tilsvarende norske
kvalifikasjonen.
I Lisboakonvensjonens tilleggstekst18 og i EAR-manualen19, anbefales det at følgende fem aspekter
ved en kvalifikasjon bør legges til grunn i en vurdering:
Kvalitet
Dette aspektet er basert på en vurdering av om lærestedet og/eller kvalifikasjonen er del av
utdanningslandets system for høyere utdanning. I praksis betyr dette en vurdering av om
lærestedet og/eller kvalifikasjonen er akkreditert/godkjent av den myndigheten som har
mandat til å avgjøre dette i utdanningslandet.
Nivå
Dette aspektet refererer til bachelor-/master-/ph.d-nivå, syklus 1, 2 og 3 i European Higher
Education Area’s (EHEA) Qualifications Frameworks (QF) og nivåene 6, 7 og 8 i European
Qualification Frameworks/National Qualifications Framework (EQF-LLL/NQF).
Arbeidsbelastning
Dette aspektet er et kvantitativt mål for læringsaktiviteter. I mange land er dette definert som
studiebelastning, ofte uttrykt i studiepoeng, credits eller ECTS.
Profil
Dette aspektet angir hensikten med programmet. Er det et akademisk program som forbereder
til videre studier/forskning, eller er det et profesjonsrettet program som forbereder til

17

https://www.nokut.no/contentassets/a7779b54401f4e5a8557c55c2a9c7fcc/lundgren_andrea_jorgensen_valborg_h_fra_fintelling_av_studiep
oeng_til_laringsutbytte_04-2015-1.pdf
18
Tilleggstekst til Lisboakonvensjonen; Revised Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of Foreign Qualifications:
https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20and%20procedures_En.asp
19
The European Recognition Manual for Higher Education Institutions (EAR-manualen) er et verktøy for godkjenning av utenlandsk
utdanning utarbeidet av ENIC-NARIC-nettverket, og som er forankret i Bologna-prosessen.
http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
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yrkespraksis? Et eksempel er norske mastergrader, som i henhold til mastergradsforskriften
både kan være disiplin- og erfaringsbaserte.
Læringsutbytte
Dette aspektet brukes indirekte via kvalifikasjonens tilknytning til et kvalifikasjonsrammeverk. Dette legges til grunn i vurderingen når dette er relevant, det vil si dersom
kvalifikasjonsrammeverk eksisterer/eksisterte i utdanningslandet.
Frem til nå har NOKUT vurdert en utenlandsk høyere utdanning ut fra aspektene omtalt som kvalitet,
nivå og arbeidsbelastning. Nå vil NOKUT inkludere profil og læringsutbytte i vurderingene. Å legge
til grunn alle fem aspekter ved vurdering av en utenlandsk utdanning innebærer en mer fleksibel
tilnærming i vurderinger av vesentlige forskjeller.
Justeringen som foreslås er også i tråd med føringer i tidligere nevnte EAR-manualen20, som anbefaler
at ulikhet i innsatsfaktorer, som arbeidsbelastning og programoppbygging, ikke nødvendigvis skal
medføre en vesentlig forskjell.
Ettersom NOKUT vil vektlegge hva en utdanning kvalifiserer til i utdanningslandet, vil NOKUT
anvende utenlandske kvalifikasjonsrammeverk som et verktøy i vurderingen av utenlandsk høyere
utdanning. Dette er i tråd med tidligere nevnte tilleggstekst til Lisboakonvensjonen og vil kunne være
relevant i de tilfeller en kvalifikasjon er omfattet av et slikt rammeverket. I kvalifikasjoner fra land
uten kvalifikasjonsrammeverk, vil vi forholde oss til øvrige sider av kvalifikasjonen.
Justeringene berører to vurderingsmomenter for NOKUTs nåværende tolkning av vesentlige
forskjeller:
-

Adgang til neste nivå
Arbeidsbelastning

Disse elementene forklares nærmere nedenfor.

Adgang til neste nivå
Endring
NOKUT foreslår å innføre krav om at en kvalifikasjon skal kunne gis gradslikestilthet hvis den
utenlandske graden gir adgang til neste utdanningsnivå/syklus i utdanningslandet og i tillegg fyller de
øvrige kravene. NOKUT har allerede innført adgang til doktorgradsstudier som et premiss for at en
utenlandsk utdanning skal kunne godkjennes som likestilt med en norsk mastergrad (2-årig eller 5årig). NOKUT vil innføre tilsvarende krav til 1,5-årige mastergrader og bachelorgrader.
NOKUT ønsker å presisere at en godkjenning fra NOKUT ikke betyr at kvalifikasjonen automatisk gir
opptak til neste utdanningsnivå i Norge. De foreslått endringene er således ikke regulerende for norske
utdanningsinstitusjoners opptak av personer med utdanning fra utlandet.
Forklaring
En viktig egenskap ved en akademisk kvalifikasjon er om den gir – eller ikke gir – rettigheter til å
søke opptak til neste nivå i gradssystemet i utdanningslandet. For eksempel vil en bachelorgrad
20

EAR-manualen 2012, s 45, http://eurorecognition.eu/manual/EAR_manual_v_1.0.pdf
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normalt gi adgang til å søke om opptak til et mastergradsstudium innen samme fagområde i
utdanningslandet, mens en parallell diplomutdanning21 ikke nødvendigvis gir samme rettigheter i
utdanningslandet. I flere land tilbys dessuten kvalifikasjoner som primært er rettet mot arbeidslivet, og
som ikke gir adgang til neste nivå i gradssystemet.
Da NOKUTs kriterier for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning ble utarbeidet i 2003,
ble det ikke tatt hensyn til dette aspektet ved en kvalifikasjon. Våre erfaringer tilsier at det er uheldig.
Etter dagens praksis har NOKUT i enkelte tilfeller godkjent utenlandske grunnutdanninger som
likestilt med en norsk bachelorgrad ut fra en omfangs- og nivåvurdering, til tross for at utdanningen
ikke har samme akademiske status som en bachelorgrad i utdanningslandet. Et eksempel på dette er
treårige Diploma-utdanninger fra Canada. Denne kvalifikasjonen er ikke en bachelorgrad, men den
kan innpasses i en bachelorgrad. Å godkjenne en slik kvalifikasjon som likestilt med en norsk
bachelorgrad, kan gi et misvisende bilde da kvalifikasjonen i utdanningslandet ikke ville gitt direkte
opptak til en mastergrad. Det følger av dette at slike kvalifikasjoner ikke bør gis generell godkjenning
som likestilt med en bachelorgrad, i og med at en slik kvalifikasjon bedre kan sammenlignes med en
norsk høgskolekandidatgrad.
Konsekvens
Endringen vil føre til at NOKUTs godkjenning gir en mer korrekt framstilling av utdanningen og dens
status i utdanningslandet. Søkere med en diplomutdanning som fram til nå har blitt godkjent som
likestilt med en bachelorgrad, vil nå få utdanningen vurdert som en høgskolekandidatgrad til tross for
at høgskolekandidatgraden kan ha en kortere normert studietid enn diplomutdanningen. Samtidig har
en diplomutdanning mer til felles med en høgskolekandidatgrad enn en bachelorgrad, og søkeren vil
dermed få et vedtak som reflekterer vedkommendes faktiske kvalifikasjon. Denne endringen vil kunne
oppleves som at NOKUT trekker ett år av utdanningen eller reduserer den godkjente kvalifikasjonen.

Arbeidsbelastning
Endring
NOKUT vil tone ned dagens strenge praktisering av tid-for-tid-prinsipp ved å ha en mer fleksibel
tilnærming til vurdering av normert studietid, samtidig som vi ser helheten i utdanningsløpet. Dette
innebærer at en utenlandsk grad som har noe mindre arbeidsbelastning enn den tilsvarende norske
graden, likevel kan godkjennes som likestilt med den sammenlignbare graden etter en
helhetsvurdering. Tilsvarende ønsker vi å gi kun gradslikestilthet og ikke ekstra studiepoeng for
utenlandske grader selv om de har en noe større arbeidsbelastning enn den norske sammenlignbare
graden.
Forklaring
NOKUTs praksis fram til nå har vært at ett års høyere godkjennbar utdanning i en kvalifikasjon skal
godkjennes som ett års høyere utdanning.
NOKUT tar utgangspunkt i fulltidsnormering ved vurdering av en utenlandsk utdanning, men dette
byr på flere utfordringer. Læresteder i mange land opererer ikke med normert studietid i en grad, men
graden oppnås eksempelvis etter gitt antall kurs eller lokale studiepoeng som ofte ikke er overførbart
til ECTS/norske studiepoeng. Det er utfordrende å konvertere slike krav til graden opp mot normert

21

Diplomutdanning: En kortere, profesjonsrettet utdanning som ikke fører frem til en akademisk grad.
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studietid i form av år. Mange av utdanningene det søkes godkjenning for tilbys på deltid, og det kan
være vanskelig å regne ut tilsvarende i fulltidsbelastning.
I tillegg er det mange land som har lengre eller kortere normering på sine grader, enn de tilsvarende
norske gradene, eksempelvis fireårige bakalauras-grader fra Litauen med oppnådde 240 ECTS, og
tyske Magister Artium som har et omfang på 4,5 år. Slike asymmetriske normeringer fører til at vår
godkjenning per i dag kan gi et misvisende bilde av kvalifikasjonen, ved at den litauiske graden får
ekstra studiepoeng, mens den tyske graden ikke får mastergradslikestilthet.
Vi har også eksempler på at studenter får opptak til utdanning på bakgrunn av ulike kvalifikasjoner og
får et individuelt studieløp med ulik lengde basert på forutgående utdanning. For eksempel kan en
bachelorgrad fra India tas på tre år etter fullført videregående skole eller to år etter en
diplomutdanning. Kvalifikasjonen som oppnås er den samme, men veier til å nå kvalifikasjonen kan
variere. Etter tid-for-tid-prinsippet kan kvalifikasjonen vurderes ulikt, selv om kvalifikasjonen som er
oppnådd er den samme; således er det vanskelig å begrunne vesentlige forskjeller.
NOKUT ønsker å åpne for en mer fleksibel og ikke ren matematisk tilnærming til godkjenning. Vi
ønsker å ha et slingringsmonn i forhold til den norske gradens normering ved vurderingen av
utenlandske grader. Det vil si at noe avvik i arbeidsbelastning ikke hindrer at en utdanning kan
likestilles med en norsk grad. Et strengt praktisert tid-for-tid-prinsipp tar med andre ord ikke
tilstrekkelig hensyn til oppnådde grader og akademiske rettigheter, og i enkelte tilfeller kan det dermed
føre til et utilsiktet resultat.
Konsekvens
Endringen vil være til gunst og ugunst for flere søkere. Etter dagens praksis ser vi kun på normert
fulltidsnormering, og hvis den utenlandske utdanningen har noe kortere normering enn den
sammenlignbare norske graden, vil ikke utdanningen kunne gis gradslikestilthet. En utdanning med
noe kortere studietid enn en norsk mastergrad kan per i dag ikke gis gradslikestilthet ettersom den ikke
fyller kravet til omfang til tross for at den gir de samme rettighetene som en norsk mastergrad. En slik
operasjonalisering anerkjenner ikke i tilstrekkelig grad de akademiske rettighetene som graden gir i
utdanningslandet. I forslag til justerte kriterier vil denne graden godkjennes som likestilt som
mastergrad.
For andre søkere som har fullført utdanning på grunnstudienivå, og som har høyere studiebelastning
enn norske grader, vil en slik operasjonalisering føre til mindre uttelling enn den søkerne ville ha fått i
dag. En 4-årig bakalauras fra Litauen med oppnådde 240 ECTS godkjennes per i dag som likestilt med
en bachelorgrad (180 studiepoeng) og i tillegg 60 studiepoeng på bachelorgradsnivå. I forslag til
justerte kriterier vil denne graden godkjennes som likestilt som bachelorgrad. I Norge er
bachelorgrader i hovedsak normert til 3 år, og en søker vil kunne oppleve at det fjerde året ikke
anerkjennes.
I tilfeller hvor en utenlandsk utdanning har betraktelig høyere tidsmessig normering enn den
tilsvarende norske kvalifikasjonen, kan dette beskrives i en kommentar til godkjenningsvedtaket.
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3.2 Godkjenning av flere typer mastergrader
Endring
NOKUT foreslår i de justerte kriteriene at utenlandske mastergrader kan vurderes opp mot alle
paragrafer i mastergradsforskriften.
Forklaring
NOKUT har etter dagens kriterier tolket mastergradsforskriften dithen at vi kun har gitt godkjenning
som likestilt med norsk mastergrad for grader som ikke vurderes å være vesentlig forskjellig fra
disiplinbaserte norske mastergrader etter §§ 3 og 4 i mastergradsforskriften, det vil si mastergrader
med krav til omfang på 2 år/120 studiepoeng eller 5 år/300 studiepoeng. Vi har med andre ord ikke tatt
høyde for de forskjellige typene av grader som er forankret i mastergradsforskriften, f. eks
erfaringsbaserte mastergrader, jf. § 5 og de ett-årige mastergradene, jf. § 7.
Svært mange utenlandske mastergrader fyller ikke kravene for de disiplinbaserte mastergradene.
Dersom en utenlandsk mastergrad ikke oppfyller vilkårene til de disiplinbaserte mastergradene, har
NOKUT kun gitt uttelling i form av studiepoeng. Dette ønsker NOKUT å endre slik at kriteriene sikrer
at vår godkjenningspraksis speiler alle de typer av mastergrader som tilbys i Norge. Dette inkluderer
mastergradsstudier på et omfang på 90 studiepoeng, jf. § 5, samt unntaksbestemmelsen i § 7 med
normert studietid på 1-1 ½ år.
Konsekvens
Etter dagens praksis vil for eksempel en mastergrad normert til ett kalenderår (12 måneder) fra
Storbritannia godkjennes som 75 studiepoeng på mastergradsnivå, ettersom den ikke fyller våre krav
til omfang etter §§ 3 og 4. I de justerte kriteriene vil denne graden bli godkjent som likestilt med en
mastergrad. Forslaget om å godkjenne opp mot alle typer norske mastergrader i
mastergradsforskriften, vil medføre at flere med utenlandsk mastergrad får mastergradslikestilthet av
NOKUT, dersom alle forutsetninger for gradsgodkjenning, jf. vedlegg 1, foreligger.

3.3 Beregning av arbeidsbelastning i NOKUTs vedtak
Generell uttelling i studiepoeng i NOKUTs vedtak
Endring
NOKUT foreslår at en kvalifikasjon godkjennes opp mot en norsk grad, eventuelt at det gis uttelling i
hele og halve studieår der hvor gradslikestilthet ikke kan gis, istedenfor at det gis en generell uttelling i
studiepoeng i NOKUTs vedtak.
Forklaring
Til tross for Bologna-prosessen er det fortsatt en realitet at læresteder i andre europeiske land legger til
grunn en annen anvendelse av ECTS enn det som gjøres i Norge. Den tidligere nevnte EARmanualen22 beskriver utfordringene ved å bruke studiepoeng i en godkjenningssammenheng på
følgende måte:

22

Fra EAR Manual for Higher Education Institutions, side 22 http://eurorecognition.eu/Manual/EaR%20HEI.pdf
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Workload is sometimes a problematic issue in comparing qualifications because, in spite of being a
quantitative measure, it is calculated in different ways in different systems. For example, within the
Bologna signatory countries the defined student workloads within an academic year vary by up to 40 %.

Videre påpeker EAR-manualen at variasjonene innebærer at det ikke er hensiktsmessig å bruke antall
timer, studiepoeng eller år i en godkjenningssammenheng. Arbeidsbelastningen skal kun være ett av
elementene for å oppnå læringsutbyttet i en kvalifikasjon23.
Med tanke på overgang til justerte kriterier vil også en uttelling i studiepoeng kunne være misvisende;
det vil ikke fremme likebehandling ettersom utenlandske kvalifikasjoner kan ha et større eller mindre
omfang enn den sammenlignbare norske kvalifikasjonen. Som eksempel vil en 3-årig og en 3,5-årig
licencjat fra Polen etter justerte kriterier godkjennes som likestilt med en norsk bachelorgrad og
dermed få den samme vurderingen. Fram til nå har licencjat på 3,5 år fått 30 studiepoeng ekstra i
uttelling selv om den 3,5-årige graden ikke gir andre rettigheter enn den 3-årige graden i Polen. På den
måten fremmer de justerte kriteriene likebehandling ved vurdering av utenlandske kvalifikasjoner.
Dette bringer NOKUTs kriterier i samsvar med internasjonal praksis på feltet, inkludert land som
Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia.
I en del kompliserte studieløp med flere kvalifikasjoner delvis innpasset i hverandre, blir det vanskelig
å gi et korrekt vedtak med studiepoengsuttelling ettersom NOKUT har hatt som praksis ikke å gi
dobbel uttelling for samme faginnhold. I slike tilfeller har vi gitt gradslikestilthet, men «trukket»
studiepoeng etter hvor mye som er innpasset. Å finne god informasjon om omfang av innpassing kan
være krevende, og våre vedtak kan framstå som vanskelige å forstå. Etter justerte kriterier vil slike
utdanningsløp få gradslikestilthet samt en begrunnelse med forklaring på utdanningsløpet.
De ekstra studiepoengene, som overstiger det normerte studieløpet for tilsvarende norsk grad, gir ikke
akademiske rettigheter til den som har fått vedtaket. Ved en eventuell innpassing eller opptak til videre
utdanning i Norge, vil det aktuelle lærestedet i Norge ta stilling til om disse studiepoengene kan
innpasses eller gi uttelling i en norsk grad, jf. uhl § 3-5.
I tillegg vil vi avslutte nåværende praksis med fintelling av studiepoeng. Dette er noe annet enn å gi
uttelling for ekstra studiepoeng som overstiger det normerte studieløpet for tilsvarende norsk grad.
NOKUT har frem til nå tolket bestemmelsen i studiekvalitetsforskriften § 6-1 første ledd dithen at vi
skal gi uttelling av alle oppnådde og fullførte studiepoeng, også de studiepoeng som ikke er en formell
del av normeringen til den utenlandske graden. NOKUT har kommet til at en slik praksis er en for
streng tolkning av studiekvalitetsforskriften.
Dette kan belyses med et eksempel: En bakalauras fra Litauen er normert til 4 år / 240 ECTS. Fram til
nå har NOKUT godkjent utdanningen som likestilt med en bachelorgrad og i tillegg 60 studiepoeng på
bachelorgradsnivå. Men i mange tilfeller har søker fullført studiepoeng som ikke er en formell del av
graden, typisk noen valgfag eller andre emner, f. eks 16 studiepoeng, i tillegg til de oppnådde 240
studiepoeng slik at samlet antall ECTS står oppført som 256 ECTS i søkers karakterutskrift. I slike
tilfeller har NOKUT gitt søker uttelling for disse studiepoengene, totalt 256 ECTS.
Vi har primært hatt denne praksisen for land som har innført ECTS, eller land som gir credits som er
sammenlignbare med ECTS. Det betyr at det har utviklet seg en praksis hvor søkere som har
utdanning fra et land i European Higher Education Area (Bologna-landene) og enkelte andre land, har
fått mer uttelling i sine vedtak enn søkere som kommer fra andre regioner. Det er uheldig at det
forekommer slik forskjellsbehandling. Videre er det etter NOKUTs syn ikke hensiktsmessig å gi
23

Ibid.
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uttelling av alle fullførte studiepoeng, da våre vedtak primært er rettet mot det uregulerte
arbeidsmarkedet. For en arbeidsgiver er det viktig å vite om graden er godkjent, og om det er gitt
gradslikestilthet. Om søker har fullført 16 ECTS i tillegg til den normerte studietiden, er nok svært lite
relevant. NOKUT legger derfor opp til at vi avslutter praksisen med fintelling av alle oppnådde og
fullførte studiepoeng.
Norske akademiske grader har en fastsatt normering i henhold til uhl § 3-2, jf. forskrift om grader og
yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid for universiteter og høyskoler24.
Studiepoengsomfanget som tilsvarer de ulike norske gradene er allment kjent, men for å bidra til god
veiledning vil vi i våre vedtak informere om norske graders studiepoengsomfang.
Konsekvens
Endringen vil føre til at NOKUTs vedtak vil bli enklere å forstå ved at vi gir generell godkjenning i
form av gradslikestilthet, og ikke gir uttelling både i gradslikestilthet, individuell studiepoengsuttelling
og antall år. Dersom gradslikestilthet ikke kan gis, vil vi gi godkjenning i antall semestre/år.
Vedtakene blir derfor mindre tekniske, og dermed mer anvendelige, spesielt ovenfor arbeidsgivere.
For enkelte søkere vil denne endringen imidlertid kunne oppleves som at NOKUT trekker inntil ett år
av utdanningen eller ikke anerkjenner alle fullførte studiepoeng.

Studieperioder og avbrutte utdanninger
Endring
NOKUT foreslår at minste vurderbare utdanning, målt i arbeidsbelastning, settes til et halvt år / ett
semester.
Forklaring
Med studieperioder menes et ikke fullført (strukturert) utdanningsløp hvor deler av utdanningen er
bestått. I følge Lisboakonvensjonens definisjon skal en studieperiode «representere en betydelig
tilegnelse av kunnskap»25.
Hva som menes med «betydelig» er ikke omtalt verken i EAR-manualen eller i anbefalingene til
Lisboakonvensjonen. Det kan legges til grunn at et enkeltemne tilsvarende noen få studiepoeng ikke er
betydelig, mens vårt forslag om bestått minimum ett semester, kan anses som betydelig etter
Lisboakonvensjonens bestemmelser.
Fram til nå har NOKUT vurdert alle søknader om godkjenning av studieperioder og avbrutt utdanning.
Å vurdere avbrutte utdanninger kan være tidkrevende og utfordrende ettersom mange
utdanningssystemer ikke vekter enkeltkurs i form av lokale studiepoeng, eller fordi de har et annet
system for studiepoeng enn det norske. NOKUT har utstedt vedtak der enkeltkurs ble vurdert ned til 3
studiepoeng. Slike vedtak har svært begrenset, om noen, relevans i arbeidsmarkedet og kan vanskelig
forsvares i lys av den arbeidsmengden saksbehandlingen medfører.

24

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1574
Lisboakonvensjonen, Del I – Definisjoner, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/lisboakonvensjonen/f4260_web.pdf
25
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I NOKUTs forslag til justerte kriterier får utenlandske kvalifikasjoner, som ikke fyller kravene til å bli
godkjent opp mot en norsk grad, uttelling i form av semestre eller år. I praksis vil dette gjøres ved å
runde ned til nærmeste fulle semester. I de tilfeller der det er rimelig å runde opp, kan det gjøres.
Konsekvens
Endringen medfører at søknader om godkjenning av studieperioder og avbrutt utdanning som har en
belastning på under ett semester ikke vil bli vurdert. Slike søknader utgjør en minimal del av NOKUTs
søknadsportefølje. Vi legger til grunn at det for arbeidsgivere ikke legges stor vekt på kortere
studieperioder og kortere avbrutt utdanning, og det antas derfor ikke å føre til konsekvenser for de
personene som har fullført mindre enn ett semester av godkjennbar utdanning.

4 Samlet vurdering av innføring av justerte kriterier
4.1 Konsekvenser for godkjenningspraksis
For majoriteten av våre søkere vil de justerte kriteriene ikke medføre endringer i NOKUTs
godkjenning av deres utdanning. Likevel, for enkelte grupper av søkere blir det endringer i hvordan
deres utenlandske utdanning blir vurdert. Samlet sett vil flere søkere oppleve å få større uttelling med
de justerte kriteriene enn de som vil oppleve å få mindre uttelling.
Et eksempel på en gruppe som vil oppleve å få større uttelling med de justerte kriteriene er søkere med
enkelte utenlandske mastergrader, som vil få mastergradslikestilthet med de justerte kriteriene.
Andre søkergrupper vil imidlertid oppleve å få mindre uttelling etter de justerte kriteriene. Et eksempel
er søkere som per i dag har fått godkjenning som bachelorgrad og i tillegg 1 år på bachelorgradsnivå
med til sammen 240 studiepoeng. Med de justerte kriteriene vil denne gruppen få godkjent
utdanningen som likestilt med en norsk bachelorgrad, men ikke få uttelling utover dette. I tillegg vil
søkere som har studieperioder og avbrutt utdanning bli berørt av innføringen av ny praksis.

4.2 Økonomiske og administrative konsekvenser
De justerte kriteriene vil ikke medføre betydelige endringer i antallet søknader til NOKUT. Likevel
skal det ikke utelukkes at noen tidligere søkere, som tidligere ikke har fått mastergradslikestilthet, i en
første fase vil søke NOKUT på nytt for å få en ny vurdering.
I en periode kan det dessuten forventes at antallet klagesaker vil øke noe for de gruppene som opplever
å få mindre uttelling av NOKUTs godkjenning enn ved dagens kriterier. Samtidig vil antallet
klagesaker vedrørende mastergradslikestilthet forventes å bli redusert; per i dag utgjør dette
hovedgruppen av klagesaker.
Totalvurderingen er derfor at innføringen av de justerte kriteriene kun vil gi helt marginale
økonomiske og administrative konsekvenser for NOKUT.
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4.3 Samfunnsmessige konsekvenser
Hensikten med NOKUTs generelle godkjenning er at en søker kan få en vurdering av sin utenlandske
utdanning opp mot det norske utdanningssystemet, slik at personer med utenlandske kvalifikasjoner
lettere kan anvende disse i det norske arbeidsmarkedet eller til videre kvalifisering.
Vår vurdering er at de foreslåtte kriteriene framstår som forutsigbare og mer rettferdige, og at de vil
bidra positivt til at samfunnet kan ha tillit til godkjent høyere utdanning, jf. uhl. § 2-1.
De foreslåtte kriteriene vil kunne ha som konsekvens at enkelte grupper av søknader får lavere
saksbehandlingstid, hvilket er positivt både for søkerne og samfunnet som helhet.
Samtidig er det sannsynlig at de foreslåtte kriteriene vil oppleves å bli mer forståelige for sluttbrukere
som arbeidsgivere, læresteder og offentlige instanser. Dette skjer dels gjennom at det foreslås å gi
gradslikestilthet for flere typer av mastergrader. Dessuten vil kompleksiteten i våre vedtak reduseres
ved at NOKUT slutter å gi uttelling både i gradslikestilthet, individuell studiepoengsuttelling og antall
år. Konsekvensen av lavere kompleksitet er at vedtakene blir mer anvendelige, og at vedtakene således
kan få økt verdi i samfunnet og indirekte fremmer mobilitet over landegrensene.
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Vedlegg 1

Forslag til justerte kriterier / godkjenningspraksis
Godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med akkreditert norsk høyere utdanning er regulert i
lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4 og forskrift om kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 6-1. NOKUT er gitt myndighet til å
operasjonalisere regelverket gjennom å fastsette kriterier for godkjenning.
NOKUTs kriterier består av minstekrav for at en utenlandsk utdanning kan gis en generell godkjenning og
tilleggskrav for at en utenlandsk utdanning kan gis gradslikestilthet med en norsk akkreditert grad.

Minstekrav
For at en utenlandsk utdanning skal gis generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert høyere
utdanning må den oppfylle følgende minstekrav:
1)

Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i
utlandet.

2)

Utdanningen må være akkreditert eller offentlig godkjent som høyere utdanning. Utdanningen
må fylle minst ett av følgende krav:
• Utdanningen/graden må være del av et lands system for høyere utdanning.
• Institusjonen må være offentlig godkjent som selvakkrediterende på det aktuelle
nivået eller studieprogrammet må ha offentlig godkjenning / akkreditering som høyere
utdanning.
For land der det ikke finnes et system for offentlig godkjenning av høyere utdanning, fastsetter
NOKUT spesielle retningslinjer.

3)

Utdanningen må være på nivå med norsk høyere utdanning. For å vurdere om en utenlandsk
utdanning er på nivå med norsk høyere utdanning sammenlignes utdanningssystemene i Norge
og utdanningslandet. Hvis det er vesentlige forskjeller mellom utdanningssystemene i Norge
og utdanningslandet, godkjennes ikke den utenlandske utdanningen fullt ut. Kun høyere
utdanning som overskrider kravet i henhold til Listen over krav til generell studiekompetanse
for søkere med utenlandsk utdanning (GSU-listen) kan normalt godkjennes som høyere
utdanning.

4)

Utdanningen godkjennes normalt ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i
utdanningslandet er likestilt med ett års normert studietid i Norge.

5)

Studieperioder og avbrutte utdanninger må ha et omfang på minimum ett semesters
godkjennbar utdanning for å kunne vurderes for generell godkjenning.

6)

Direktøren fastsetter krav til dokumentasjon. Direktøren kan i særskilte tilfeller fastsette
unntak fra bestemmelsen etter punkt 1) og 2).
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Krav for å få gradslikestilthet
For at en utdanning skal få gradslikestilthet med en norsk akkreditert grad må utdanningen i tillegg
oppfylle følgende tilleggskrav:
Grad
Høgskolekandidatgrad
Bachelorgrad

1-årig mastergrad

1,5-årig mastergrad

Erfaringsbasert mastergrad

2-årig mastergrad

Lengre integrert mastergrad

Ph.d.

Kriterier for å få gradslikestilthet
Omfang: Minimum 2 år som kan godkjennes som høyere
utdanning
Må være en avsluttet grad eller studieprogram
Omfang: Minimum 3 år som kan godkjennes som høyere
utdanning
Må være en avsluttet grad
Skal normalt gi adgang til andre syklus i utdanningslandet
Omfang: 1 år
Må være en avsluttet grad
Skal normalt ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med
minimum 3 års utdanning som opptakskrav
Kan gi adgang til tredje syklus i utdanningslandet
Omfang: 1,5 år
Må være en avsluttet grad
Skal normalt ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med
minimum 3 års utdanning som opptakskrav
Skal gi adgang til tredje syklus i utdanningslandet
Skal inneholde selvstendig arbeid
Omfang: 1-2 år
Må være en avsluttet grad
Skal normalt ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med
minimum 3 års utdanning som opptakskrav i tillegg til
relevant arbeidserfaring
Kan gi adgang til tredje syklus i utdanningslandet
Skal inneholde selvstendig arbeid
Omfang: 2 år
Må være en avsluttet grad
Skal normalt ha fullført bachelorgrad eller tilsvarende med
minimum 3 års utdanning som opptakskrav
Skal gi adgang til tredje syklus i utdanningslandet
Skal inneholde selvstendig arbeid
Omfang: minimum 4,5 år*
Må være en avsluttet grad
Skal gi adgang til tredje syklus i utdanningslandet.
Skal inneholde selvstendig arbeid
*For Pre-Bologna grader normert til minimum 4 år:
Kan gis mastergradslikestilthet etter en individuell
vurdering
Egne kriterier vedtatt av NOKUTs styre 30.10.2015
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Vedlegg 2

Dagens kriterier / godkjenningspraksis
Minstekrav for generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert høyere
utdanning
For at en utenlandsk utdanning skal gis generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert
høyere utdanning må den oppfylle følgende minstekrav:
Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i
utlandet, jf. § 6-1 annet ledd i forskriften.
Utdanningen må være akkreditert eller offentlig godkjent som høyere utdanning, jf. § 6-1 tredje ledd i
forskriften.
a. Utdanningen/graden må være del av et lands system for høyere utdanning.
b. Institusjonen må være offentlig godkjent som selvakkrediterende på det aktuelle nivået
eller studieprogrammet må ha offentlig godkjenning/ akkreditering som høyere utdanning.
c. For land der det ikke finnes et system for offentlig godkjenning av høyere utdanning,
vedtar NOKUT spesielle retningslinjer.
Utdanningen må være på nivå med norsk høyere utdanning, jf. § 6-1 første ledd i forskriften.
a. Sammenligning av utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet skal ligge til grunn
for å avgjøre når kriteriet er oppfylt.
b. Vesentlige forskjeller mellom utdanningssystemene i Norge og utdanningslandet kan
medføre at bare deler av den utenlandske utdanningen kan godkjennes som på nivå med
norsk høyere utdanning. Listen over krav til generell studiekompetanse for søkere med
utenlandsk utdanning (GSU-listen) er veiledende for hvorvidt utenlandsk utdanning skal
godkjennes fullt ut eller ikke.
Uttelling i studiepoeng
For utenlandsk utdanning som oppfyller minstekravene til generell godkjenning, skal omfanget av
utdanningen gis uttelling i studiepoeng, jf. § 6-1 første ledd i forskriften.
Utdanningen godkjennes ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet er
jevngodt med ett års normert studietid i Norge (60 studiepoeng).
Det bør spesifiseres om studiepoengene er på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Nivået avgjøres
ut fra om studiepoengene inngår i en lavere grad (som gir videre adgang til en høyere grad), inngår i
en høyere grad (som gir videre adgang til doktorgrad) eller inngår i en doktorgrad i utdanningslandet.
Kriteriene for generell godkjenning som likestilt med akkreditert norsk grad kommer i tillegg til
kriteriene for minstekrav og uttelling i studiepoeng.
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Krav for godkjenning som likestilthet med høgskolekandidat
NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk
høgskolekandidatgrad dersom utdanningen kan godkjennes som minst 2 år/120 studiepoeng høyere
utdanning i Norge. Den utenlandske utdanningen må i tillegg være en fullført grad i utdanningslandet
eller være et fullført integrert studieprogram/utdanning i utdanningslandet.

Krav for godkjenning som likestilthet med bachelorgrad
NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk
bachelorgrad dersom utdanningen kan godkjennes som minst 3 år/180 studiepoeng høyere utdanning i
Norge. Den utenlandske utdanningen må i tillegg være en fullført grad i utdanningslandet eller være et
fullført integrert studieprogram/utdanning i utdanningslandet.

Krav for godkjenning som likestilthet med mastergrad
NOKUT kan gi godkjenning av en utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk
mastergrad dersom den er en fullført mastergrad eller annen høyere grad, og den i tillegg oppfyller
følgende kriterier:




Det totale, godkjennbare utdanningsløpet skal normalt ha et omfang på 300 studiepoeng/5 års
normert studietid, enten sammensatt eller som integrert løp.
Det må inngå et selvstendig arbeid i graden.
Den aktuelle graden må gi adgang til doktorgradsprogram/ph.d.-studier i utdanningslandet.
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Forslag til vedtak:
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Saksframstilling
Bakgrunn
Om Studentparlamentet og arbeidsgruppe
Studentparlamentet ble etablert i 2017 for å organisere studentene ved Nord universitet. Det finns
vedtekter og det er avtaler mellom Nord universitet og Student parlamentet og mellom Student
parlamentet og Student i Nord. Det har imidlertid vist seg at det er vanskelig å få implementert
intensjonene med studentparlamentet og der er flere organisatoriske elementer som ikke er på
plass. Det betyr at det er svært vanskelig å få studentdemokratitet til å fungere i praksis. Derfor er
det nedsatt en arbeidsgruppe i høst som skal se på den langsiktige utviklingen av studentdemokratitet og sikre at studentparlamentet vil fungere.
Basert på eksisterende vedtekter skal studentparlamentet videreutvikles og arbeidsgruppen skal;
a.
b.
c.
d.

Sikre beskrivelse og forankring av omfang og lønning av ulike verv
Beskrive og avklare roller og arbeidsoppgaver til AU.
Utvikle prosessbeskrivelser for viktige arbeidsprosesser, valg mm
Implementere det økonomisystem som er etablert og lage system for beslutnign om
fordeling av økonomiske ressurser.
e. Bidra med forankring av prosessene i hele studentgruppen
f. Foreslå hvordan man kan sikre at det er en stabil kjerne av personer som kan
overføre erfaring mellom valgperioder
g. Foreslå vedtektsforbedring: Hvilke verv kan bekles samtidig
Opplegg for rollebeskrivelse og opplæring av studenttillitsvalgte
På Læringsmiljøutvalgets møte 24.05.2018 ble det vedtatt at en arbeidsgruppe skulle nedsettes for å
jobbe frem et forslag til opplegg for opplæring av studenttillitsvalgte. Mandat for arbeidsgruppen ble
også vedtatt i møtet. Til utvalgets møte 06.12.2018 legges fram egen sak om rollebeskrivelse og
opplæring for studenttillitsvalgte. Her foreslås følgende (sak 32/2018);
1. LMU vedtar at det skal utvikles en digital tillitsvalgthåndbok med den informasjon som er
samlet i vedlagte dokument.
2. Det utarbeides informasjonsmateriale om rollen og oppgavene til studenttillitsvalgte.
3. LMU vedtar at det utarbeides prosessbeskrivelse for valg av studenttillitsvalgte med
tydelig ansvarsfordeling i henhold til forslaget beskrevet over.
4. LMU vedtar at det skal tilbys et studiepoenggiende emne for tillitsvalgte. Emnet må
gjennomføres årlig for tillitsvalgte og vara.
5. LMU vedtar at det skal utarbeides et digitalt system for registrering og oversikt over
tillitsvalgte
6. LMU vedtar at vedlagte forslag skal sendes på høring ved fakultetene og blant
studentene før endelig vedtak i LMU.

