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Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige
fakultet
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for Master i helsefag – studieretning
aldring og eldreomsorg.
2. Fakultetsstyret godkjenner videreføring av videreutdanningsemnet VUVESY1
Veiledningspedagogikk for sykepleiere ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret godkjenner endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi.
4. Fakultetsstyret godkjenner nedlegging av emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi,
samt opprettelse av emnene MBI-1002 Celle og molekylærbiologi og BIO-1601 Innføring
i mikrobiologi.

Begrunnelse:
1. Revidering av studieplan Master i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg
Aldring og eldreomsorg hadde første opptak i Tromsø høsten 2011. Studieplanen som ble utarbeidet
i forkant av første opptak ble laget på bakgrunn av erfaringer med videreutdanningen som ble
etablert ved Høgskolen i Tromsø i 1987. Studieprogrammet ble også tilpasset strukturen som ble
bestemt i forbindelse med etableringen av studieretninger innen mastergradsprogrammet i helsefag.
I Harstad ble videreutdanning i aldring og eldreomsorg etablert i 2008. Begge studieplanene er laget
med utgangspunkt i nasjonal rammeplan av desember 2005.
Med den foreliggende reviderte studieplan til master i helsefag – studieretning aldring og
eldreomsorg (vedlegg 1) ønsker IHO å samkjøre studieinnholdet til masterprogrammet i Tromsø og
videreutdanningen i Harstad fra opptak 2017.
Fagmiljøene i Harstad og Tromsø ønsker en felles studieplan for Master i helsefag - studieretning
aldring og eldreomsorg. Etter IHO sin vurdering vil en samordning gjøre programmet bedre og mer
rettet mot utfordringene i fagfeltet. Det er fortsatt ønskelig med et flerfaglig opptak med de samme
krav som til masterstudiet og muligheten til å gjennomføre emner som enkeltemner når de ordinære
studentene har undervisning.
Det er gjort faglige presiseringer, og de viktigste endringene i studieplanen er
 Tydeliggjøring av praksis
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Opprettelse av et nytt emne innen hjerneslag og geriatrisk rehabilitering (10 stp.)
Omfang i emnet HEL-3012 Organisering, yrkesutøvelse og kvalitetsutvikling redusert til
10 stp.
Justert emnenavn på HEL-3003, HEL-3004 og HEL-3012
Studiet kan være desentralisert, og det benyttes IKT i undervisning.

Studieplanen har blitt vedtatt i programstyret for Master i helsefag og Master for sykepleie 25.05.16
og deretter i instituttstyret for IHO 09.06.16.

2. Oppretting av videreutdanningsemnet Veiledningspedagogikk for sykepleiere ved
campus Harstad
Høgskolen i Harstad ved sykepleierutdanningen har tidligere hatt videreutdanningen VUVESY
Veiledningspedagogikk for sykepleiere (10 stp.) med godkjent emnebeskrivelse fra gamle HiH.
Emnet foreslås nå økt til 15 studiepoeng. Bakgrunnen for endringer i studieplanen er et ønske om å
få inn mer studentstyrt aktivitet, samt tilpasse emneplanen til UiT sin mal for emnebeskrivelser.
Foreløpig videreføres det emnekoder ved allerede eksisterende emner på de ulike campus. Det
reviderte emnet får derfor emnekoden VUVESY1 (vedlegg 2).
I rammeplanen til sykepleierutdanningen er det krav om at sykepleierstudentenes veiledere må ha
veiledningskompetanse. Denne videreutdanningen ble for første gang tilbudt i 2015. UNN Harstad
og kommunene har etterspurt utdanningen for å øke kvaliteten på den sykepleiefaglige
veiledningen.
IHO er i gang med gjennomgang av sin fagportefølje, og vil etter hvert se dette emnet i sammenheng
med studietilbudet i veiledning både på HelPed, og ved de andre campus på IHO.
Det er bevilget strategimidler fra campus Harstad til å gjennomføre emnet våren 2017 (vedlegg 3).
3. Endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi
Ved endringen av det 5-årige integrerte masterprogrammet i farmasi i 2012 til et 3-årig bachelorog et 2-årig masterprogram (3+2 modell), ble emnet FAR-2031 Anvendt farmakologi (39 stp.) lagt
ned. Samtidig ble emnet FAR-2202 Farmakologi (20 stp.) opprettet, som inngår i det 3-årige
bachelor programmet. I denne forbindelse ble enkelte temaer tatt ut og inngår nå i andre emner i de
to nye studieprogrammene. Eksamensformen har til nå vært som i det opprinnelige emnet FAR2031: en 6 timers skriftlig eksamen og en 25 minutters muntlig kasusbasert eksamen, der studenten
har hatt 3 timers forberedelsestid.
IFA ønsker å avvikle den muntlige delen av eksamen i FAR-2202 på bakgrunn av følgende:
 Omfanget på eksamen er for stort i forhold til omfanget av emnet.
 I FAR-2202 er læringsutbyttet i kliniske vurderinger redusert i forhold til i emnet FAR2031. Hovedfokus ligger nå på legemidlenes farmakologiske egenskaper og gjeldene
terapianbefalinger for utvalgte sykdommer. Testing av kravet til læringsutbytte egner seg
godt for skriftlig eksaminering, og den vil gjenspeile best studentenes
farmakologikunnskaper.
 Hovedmengden av klinisk farmasi inngår i emnene FAR-2203 Farmakoterapi og klinisk
farmasi, og FAR-3201 Avansert klinisk farmasi. I disse emnene testes oppnådd
læringsutbytte ved muntlig kasusbasert eksamen.
 Et overordnet læringsutbytte i farmasistudiene er å kunne kommunisere og diskutere
farmakologi og legemiddelterapi med pasient og helsepersonell. Slike læringsutbytter vil
ivaretas i FAR-2202 gjennom arbeidskrav som innebærer obligatorisk deltakelse på PBL-
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grupper og presentasjoner på seminarer, og i de emnene Far-2203 og Far-3201 med større
vekt på klinisk farmasi.
Endringen skal tre i kraft fra våren 2017, slik at eksamen i emnet høsten 2017 blir etter ny ordning.
Den reviderte emnebeskrivelsen kan godkjennes på fullmakt ved et senere tidspunkt.
4. Endringer i emneporteføljen ved IMB
På MBI-1001 er det høy strykprosent til tross for en rekke ulike tiltak som er satt i verk de siste
årene. Det forslås derfor å dele emnet i to emner for å skape to mer helhetlige emner for å fremme
studentenes læring.
Emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi inngår som et obligatorisk emne på første studieår i
følgende studieprogram:
 Bachelor i Biomedisin
 Bachelor i Ernæringsfysiologi
 Bachelor i Farmasi, som følger deler av undervisningen på emnet
 Bachelor i Biologi, klima og miljø (BFE)
 Bachelor i Bioteknologi (BFE)
 Bachelor i Miljøledelse og forurensningsbiologi (BFE)
 5-årig master i Akvamedisin (BFE)
 Lektor-utdanning (NT/BFE/HSL)
IMB har foreslått til programledelsen for alle studieprogrammer, som har emnet som obligatorisk
emne, å dele MBI-1001 i emnene i MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 stp.), og BIO-1601
Innføring i mikrobiologi (5 stp.) som vil eies av BFE (ePhorte 2016/2983).
På MBI-1002 vil undervisere fra BFE være ansvarlig for ca. 1/3 av emnet, slik at
undervisningsbelastningen i de to nye emnene fortsatt blir delt mellom IMB og BFE. Det nye
opplegget skal gjelde fra og med våren 2017. Forslaget støttes av alle involverte studieprogrammer
(ePhorte 2016/1687).
Emnebeskrivelsen for det nye emnet MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (vedlegg 4) ble
godkjent av programstyret 29.08.16. Instituttleder har samme dag godkjent nedleggelse av MBI1001 og opprettelse av MBI-1002.

Arnfinn Sundsfjord
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fakultetsdirektør
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Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Revidert studieplan Master i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg
Emnebeskrivelse VUVESY Veiledningspedagogikk for sykepleiere
SAK IS IHO 45-16 Oppretting av nytt emne i veiledning - 15 studiepoeng, campus Harstad
Emnebeskrivelse MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi
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