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Fullmaktssak 1-20: Endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige
fakultet til høsten 2020
(ePhorte 2019/2318)
Dekanen har på fullmakt vedtatt oppretting av nye emner og revidering av eksisterende emner
som beskrevet nedenfor.
Fakultetene har selv myndighet til å opprette, endre og legge ned emner [...].1
Mange endringer i emneporteføljen foretas på grunn av en ny felles rammeplan for helse- og
sosialfaglige utdanninger og nye nasjonale retningslinjer for profesjonsutdanninger. Ved Det
helsevitenskapelige fakultet har seks studieprogram revidert sine studieplaner, og revisjon av
emnene er neste steget i implementering av retningslinjene (RETHOS fase 1).
Andre revisjoner er en følge av gjennomgangen i studieprogram og kontroll av
akkrediteringskravene, samt endret opptaksordning for profesjonsstudiet i psykologi.
1. Felles emnet HEL-0700 ble revidert i en tverrfaglig arbeidsgruppe, og behandlet i
styringsgruppe og fakultetets ledermøte (ePhorte 2019/2318-13).
2. Institutt for helse- og omsorgsfag (ePhorte 2020/338)
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Bachelor i sykepleie
En ny felles studieplan for bachelorprogrammet i sykepleie for alle fire campus ble
godkjent i fakultetsstyret 27. september 2019. Studieplanen inneholder følgende nye
emner:
o SYP-1101 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre
o SYP-1103 Hygiene og mikrobiologi
o SYP-1104 Generell farmakologi
o SYP-1151 Praksisforberedelse I
o SYP-1161 Praksisstudier grunnleggende sykepleie
o SYP-1162 Prosjektpraksis barn og unge



Bachelorprogram i fysioterapi
Med bakgrunn i forskrift om felles rammeplan og nye nasjonale retningslinjer er det
opprettet nye emner:
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FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon
FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse
FYT-1130 Samfunn og folkehelse



Bachelorprogram i ergoterapi
Med bakgrunn i forskrift om felles rammeplan og nye nasjonale retningslinjer er det
opprettet nye emner:
o ERG-1100 Menneske i aktivitet
o ERG-1110 Introduksjon i ergoterapi. Praksisstudier I



Bachelorprogram i radiografi
Med bakgrunn i forskrift om felles rammeplan og nye nasjonale retningslinjer er det
opprettet nye emner:
o RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern
o RAD-1120 Anatomi og fysiologi
o RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling
o RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT
o RAD-1150 Praktisk radiografi 1 – Konvensjonell røntgen



Masterprogram i sykepleie, studieretning kreftsykepleie
Instituttet vil tilby flere valgemner i studieretningen, som allerede tilbys ved de øvrige
studieretningene.
o SYP-3500 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap åpnes for studenter ved
studieretningen kreftsykepleie.
o SYP-3144 Palliasjon, samhandling og primærhelsetjeneste vil fordype seg i avansert
kreftsykepleie og kreftbehandling, samt at praksisperioden utvides med 3 uker knyttet
til avansert kreftsykepleie. Omfang av emnet økes fra 5 til 10 studiepoeng. Ny
emnekode er SYP-3145.
o HEL-6331/HEL-6332 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og
helsetjeneste tilbys som valgemnet i studieretningen.



Masterprogrammene innen helsefag
Oppretting av nye masterprogram innen helsefag ble godkjent i 2017, oppstart til
studieprogrammene var høsten 2019. I denne forbindelsen opprettes det flere nye emner
som vil gjennomføres for første gang i høsten 2020:
o HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser
o HEL-3150 Utviklingstrekk i helsepolitikk og helsetjenesten
o HEL-3037 Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid
o HEL-3227 Psykomotorisk fysioterapi – del II
o HEL-3223 Nevrologisk fysioterapi – del II
o HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi erstatter HEL-3120 Metodologi,
metoder og forskningsetikk



Master i jordmorfag
Jordmorutdanningen har revidert sin studieplan i 2018 (ePhorte 2018/3229-17), og har
blitt et masterprogram. I denne forbindelsen opprettes to nye emner:
o JMO-3007 Helsefremmende og forebyggende jordmorfag
o JMO-3008 Masteroppgave i jordmorfag



Videreutdanninger
Videreutdanningstilbudet har vært rettet mot en målgruppe som allerede har fullført
bachelorgrad. Også etter- og videreutdanninger følger nivåbeskrivelsene i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket, men læringsutbyttebeskrivelsene i disse studietilbud var
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verken tydelig på bachelor- eller masternivå. Emnene ble revidert og emnebeskrivelsene
er endret tilsvarende:
o HEL-6101 Krisehåndtering og traumebehandling
o HEL-6100 Vold i nære relasjoner
o HEL-6102 Rus og psykisk helse
3. Institutt for psykologi
Revisjon av profesjonsstudiet og bachelorprogram i psykologi medfører både oppretting av
nye emner og revisjon av allerede eksisterende emner (ePhorte 2019/577).
 Nye emner i profesjonsstudiet:
o PSY-2803 Sakkyndighetsarbeid for psykologer
o PSY-2802 Klinisk psykologi
o PSY-2800 Klinisk praksis
o PSY-2801 Klinisk nevropsykologi
o PSY-2705 Fordypning i barns utvikling
o PSY-2706 Fordypningsemne i aldringspsykologi
o PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning
o PSY-1022 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi
o PSY-1021 Innføring i generell psykologi
o PSY-1020 Psykologisk metodologi


Nye emner i bachelorprogrammet:
o PSY-1521 Statistikk og metode I
o PSY-1522 Statistikk og metode II
o PSY-1523 Statistikk og metode III
o PSY-2554 Cognitive Psychology and Dissemination of Science



Reviderte emner i profesjonsstudiet:
o PSY-2901 Hovedoppgave
o PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap
o PSY-1608 Profesjonsforberedende emne (6)
o PSY-1606 Profesjonsforberedende emne (4)
o PSy-1616 Profesjonsforberedende emne utland (4)
PSY-1001 Innføring i generell psykologi inngår i årsstudiet psykologi. I forbindelse med
endret opptaksordning for profesjonsstudiet i psykologi ble emnet revidert.
PSY-2032 Critical reading and presentation in psychology (bachelorprogrammet i
psykologi) ble revidert.




4. Institutt for medisinsk biologi
 Etter gjennomgang i studieprogram og kontroll av akkrediteringskrav har fagmiljøet for
biomedisin revidert sine studieplaner og emnebeskrivelser. Følgende emner er revidert:
o MBI-2011 Molekylær cellebiologi I åpner for studentutveksling. (ePhorte 2016/298333)
o MBI-2010 Bacheloroppgave i biomedisin har fått nye læringsutbyttebeskrivelser og
arbeidskrav. (ePhorte 2016/2983-32)
 Bachelorprogrammet i bioingeniørfag
Med bakgrunn i forskrift om felles rammeplan og nye nasjonale retningslinjer (RETHOS)
er det opprettet nye emner (ePhorte 2016/2983-34):
o MBI-1101 Generell kjemi
o MBI-2102 Hematologi
o MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin
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MBI-2107 Medisinsk biokjemi, nuklearmedisin og farmakologi
MBI-2108 Avsluttende bacheloroppgave

5. Institutt for vernepleie
Med bakgrunn i forskrift om felles rammeplan og nye nasjonale retningslinjer (RETHOS) er
det opprettet nye emner (ePhorte 2019/2318-11):
o Faget, yrket og yrkesrollen: Den helse- og sosialfaglige kompetansen
o Menneskets psykologi, utvikling og læring
o Medisinskfaglig kompetanse
o Vitenskap og samfunn
o Kommunikasjon og samhandling
o Kommunikasjon og relasjoner i praksis (Praksis 1)
o Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
o Helse og omsorg
o Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (Praksis 2)
o Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse
o Velferd, psykisk helse, rus
o Velferdsendring i praksis (Praksis 3)
o Tverrprofesjonelt samarbeid
o Profesjonsutøvelse i organisasjoner
o Vernepleierfaglig fordypning
6. Institutt for samfunnsmedisin
Masterprogrammet i klinisk ernæring ble opprettet i 2018 og hadde oppstart i høsten 2019. I
denne forbindelsen opprettes det nye emner:
o ERN-3008 Praksis (ePhorte 2019/5233)
o ERN-3900 Masteroppgave (ePhorte 2019/5243)
7. Institutt for klinisk medisin
o MED-2708 Paramedisinsk fordypningspraksis har utvidet praksisperioden fra 10 til
12 uker, samtidig ble faginnholdet justert for å øke fleksibiliteten i valg av
praksisarenaer. (ePhorte 2020/793-2)
8. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord
o RKBU har tidligere tilbudt emnet HEL-3504 Profesjonelle barnesamtaler som et
valgfritt emne i masterprogrammet i barnevern. Emnet ønskes videreført som EVUemnet med emnekode HEL-6321. Emnet finansieres over instituttets rammetilskudd.
(ePhorte 2020/598-1)
9. Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)
HelPed har revidert emnet HEL-6331 (Hel-6332 deltidsstudiet) Veiledningskompetanse for
helse- eller sosialvitenskapelig utdanning og helsetjeneste. Det ble også laget et emne på
bachelornivå
«Kompetanse
i
praksisveiledning»,
der
faglig
innhold,
læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsform er tilpasset tilsvarende. HelPed søker om
oppretting om oppretting av emnet «Kompetanse i praksisveiledning».
Alle opprettinger og endringer av emner ble faglig godkjent ved instituttet. Emnene er
kvalitetssikret og nivåbeskrivelsene er i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.
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Fullmaktssak 2-20: Revisjon av fakultetets prosedyrebeskrivelser for endringer i
studieprogram og emneporteføljen
(ePhorte 2018/3049)
Dekanen har på fullmakt vedtatt de reviderte prosedyrebeskrivelse for endringer i studieprogramog emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet.
For å ivareta oppgavene som ligger i UiTs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten lager
fakultetene egne prosedyrebeskrivelser. Fakultetets prosedyrebeskrivelser ble sist oppdatert i
2010. I ettertid er kvalitetssystemet endret, og mange oppgaver, som tidligere ble ivaretatt på
fakultetsnivå, er flyttet til fellestjenesten. Dette gjelder blant annet eksamen- og opptaksarbeid og
studentutveksling.
Den vedtatte prosedyrebeskrivelsen for oppretting, revisjon og nedlegging av studieprogram og
emner er tilpasset nye tidsfrister. I tillegg krever oppretting av nye studieprogram en
forhåndsgodkjenning av universitetsdirektør, før den faglige godkjenning av studietilbudet i
fakultetsstyret. Denne endringen er tatt med i prosedyrebeskrivelsen.

Fullmaktssak 3-2020: Revisjon av statuttene for Helsefaks priser
(ePhorte 2019/5292)
Dekanen har på fullmakt godkjent de reviderte statuttene for Helsefaks priser. Statuttene er drøftet
i dekanat- og ledermøte, og det er ikke ønskelig at det fremmes en sak til fakultetsstyret om større
endringer i statuttene for 2020. Prisene ved Helsefak lyses derfor ut med de nåværende statuttene
med noen mindre endringer. Dekanen har godkjent endringer i statuttene, slik at de er i samsvar
med ny organisering ved UiT.

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Åshild Strømmesen
rådgiver
–
ashild.strommesen@uit.no
77 64 46 01

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Prosedyrebeskrivelse for endringer i studieprogram- og emneporteføljen
2
Revisjon av statutter for Helsefaks priser
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