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Fullmaktsaker i perioden 12. september 2020 til 18. februar 2021
10-20 Godkjenning av reviderte studieplaner for profesjonsutdanninger i RETHOS fase 2
Dekanen godkjente på fullmakt 3. Desember 2020 følgende reviderte studieplaner:
 Bachelor i ernæring og master i klinisk ernæring
 Bachelor og master i farmasi
 Profesjonsstudium i medisin
 Bachelor i tannpleie
 Integrert master i odontologi
 Profesjonsstudium i psykologi
 Bachelor i paramedisin
Alle studieplanene er faglig godkjent av enten programstyrene eller av programstyreleder.

1-21 Vurdering av om det foreligger brudd på forskningsetiske retningslinjer i forbindelse
med emne og artikkelutkast
(2020/3196)
Dekanen har besluttet at det ikke foreligger brudd på de forskningsetiske retningslinjene, den 27.
Januar 2021.

2-21 Innvilging av søknad om å avholde fysisk eksamen i ement FAR-3201
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget Institutt for farmasi sin søknad om å avholde fysisk kontinuasjonseksamen i
emnet FAR-3201 Avansert klinisk farmasi, den 14. januar 2021.

3-21 Innvilgning av søknad om å avholde fysisk eksamen i ement SYP-1031N
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget søknad fra Institutt for helse og omsorgsfag om å kunne avholde fysisk
eksamen i emnet SYP-1031N Grunnleggende farmakologi, legemiddelregning og-håndtering i
vårsemesteret 2021, den 14. januar 2021.
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4-21 Innvilging av søknad om å avholde kontinuasjonseksamen i Hel-3133 på campus
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget søknad fra Institutt for helse og omsorgsfag om å avholde fysiske
kontinuasjonseksamen i emnet Hel-3133 Nuklearmedisin, den 1. februar 2021

5-21 Innvilging av søknad om å avholde ordinær skoleeksamen i emnet PSY-1604
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget søknad fra Institutt for psykologi om å avholde ordinær skoleeksamen i emnet
PSY-1604, den 2. februar 2021.

6-21 Innvilging av søknad om å avholde skoleeksamen i emnet MED-1704
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget søknaden fra Enhet for legeutdanning om å avholde skoleeksamen i emnet
MED-1704 Legemiddelregning, den 9. februar 2021

7-21 Søknad om å avholde skoleeksamen i emnet FYT-1120
(Ephorte 2021/211)
Dekanen innvilget søknaden fra Institutt for helse og -omsorgsfag om å avholde skoleeksamen i
emnet FYT-1120, den 18. februar 2021.

8-21 Endring i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet høsten 2021 (del 1)
(Ephorte 2020/6246)
Dekanen godkjente 10. Februar 2021 følgende endringer i Helsefaks emneporteføljen:
1. Videreutdanningsemnet HEL-6316 De utrolige årene (30 stp.) endres til et
etterutdanningsemne uten studiepoeng.
2. Oppretting av nye emner
 HEL-6322 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2
 PSY-3031 Critical reading, writing and presentation in psychology
3. Revisjon av emner
 MBI-3911 Master Thesis in Biomedicine
 MBI-2004 Immunology
4. Oppretting av nye emner etter revisjon av studieplaner (RETHOS)
 TPL-1004 Biomedisinske basalfag
 TPL-1006 Klinisk tannpleie
 TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid
 ERN-1001 Matvarekunnskap og matvaretrygghet
 ERG-2110 Ungdoms helse, deltakelse og tilhørighet
 ERG-2120 Voksnes helse, deltakelse og tilhørighet
 MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling
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ODO-1004 Master i odontologi 1. studieår
FAR-3203 Klinisk farmakokinetikk
FAR-3204 Avansert klinisk farmasi og tverrprofesjonelt samarbeid

5. Endring av ev emner etter revisjon av studieplaner (RETHOS)
 ERG-1100 Introduksjon til ergoterapi. Praksisstudier 1
 PSY-2901 Hovedoppgave
 MBI-1101 Generell og analytisk kjemi
 FAR-1101 Farmasi grunnemne
 FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi

9-21 Endring i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet høsten 2021- del 2
(Eporte 2020/6246)
Dekanen godkjente 18. februar 2021 følgende endringer i Helsefaks emneportefølje:
Endringer i emnebeskrivelser
 VPL-1209/1309 Helse og omsorg
 VPL-1210/1310 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis
 VPL-1213/1313 Velferdsendring i praksis
 VPL-2016/2316 Vernepleiefaglig fordypning
 RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern
 RAD-1120 Anatomi og fysiologi
 RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling
 RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT
 RAD-1150 Praktisk radiografi I – konvensjonell røntgen og CT
 SYP/SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge
1. Oppretting av nye emner
 PED-xxxx Kultursensitivitet i et spesialpedagogisk perspektiv
 RAD-2110 Patologi og farmakologi
 RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler
 RAD-2130 Magnetisk resonans (MR)
 RAD-2140 Praktisk radiografi II – somatisk avdeling
 RAD-2150 Praktisk radiografi III CT, MR og konvensjonell røntgen
 RAD-2610 Stråleterapi og nukleærmedisin
 RAD-2620 Praktisk radiografi IV- med spesialisering
 RAD-2630 Kvalitetssikring, innovasjon og helseteknologi
 RAD-2640 Bacheloroppgave
 SYP/SYD-2110 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 1
 SYP/SYD-2120 Legemiddelregning og -håndtering
 SYP/SYD-2130 Sykepleie, sykdomslære og farmakologi 2
 SYP/SYD-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode
 SYP/SYD-2180 Praksisforberedelse 2
 SYP/SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie
 SYP/SYD-2191 Praksisstudier i kirurgisk sykepleie
 SYP/SYD-2192 Praksisstudier i sykepleie psykisk helse
 SYP/SYD-2193 Praksisstudier i hjemmesykepleie
 SYP/SYD-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser
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SYP/SYD-2620 Sykepleiefaglig ledelse, samfunnsvitenskap og teknologi
SYP/SYD-2680 Praksisforberedelse 3
SYP/SYD-2690 Praktiske studier i sykepleiefag og ledelse
SYP/SYD-2630 Bacheloroppgave
FYT-2110 Undersøkelse og vurdering i fysioterapi
FYT-2120 Praksisstudier, undersøkelse, vurdering og tiltak
FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi
FYT-2610 Fordypning i folkehelse
FYT-2620 Dyktiggjøring og selvstendighet i fysioterapi
FYT-2630 Bacheloroppgaven

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
–
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