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Arkivsak-dok.: 19/00204-31 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 02.12.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 02.12.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 2. desember2019 godkjennes



52/19 Rektors orientering -   :

Denne behandlingen '52/19 Rektors orientering' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 19/00765-7 Arkivkode.:
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 02.12.2019

Regnskap/økonomirapportering pr oktober 2019

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret tar regnskap per 31. oktober 2019 til orientering.

Saksframstilling
Resultatet per oktober 2019 er ca. 5,7 MNOK bedre enn budsjett. Inntektene er ca. 5,5 MNOK lavere,
personalkostnadene er ca. 5,7 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 4,7 MNOK lavere og
finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere enn budsjett. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK
i 2019, mens prognosen viser et overskudd som er noe bedre enn budsjett.

Balansen viser at VID har 54,2 MNOK i egenkapital som er en økning fra 31.12.18 pga. positivt
resultat hittil i år. Prognosen ved utgangen av året er en egenkapital på ca. 45,7 MNOK. VID har god
likviditet med ca 173,4 MNOK i bankinnskudd.

Vedlegg:
Resultatregnskap pr 31.10.2019
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1. Resultatregnskap per oktober 2019
Resultatet per oktober 2019 viser ca. 11,9 MNOK i overskudd mot ca. 6,2 MNOK i overskudd i
budsjettet, dvs. et positivt avvik på 5,7 MNOK. Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga.
feriepenger, men inntekter i samtlige måneder inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne
direkte sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i
løpet av året. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019.

Resultat er ca.
5,7 MNOK bedre
enn budsjett.
Inntektene er ca.
5,5 MNOK
lavere, personal-
kostnadene er
ca. 5,7 MNOK
lavere, øvrige
kostnader er ca. 4,7 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere enn budsjett.

PROGNOSE FOR ÅRET

Det er fortsatt usikkerhet
knyttet til den videre
utviklingen både på inntekts-
og kostnadssiden, med størst
usikkerhet knyttet til
utviklingen i
prosjektinntektene og
kostnader knyttet til fast og
variabel lønn og reiser. Til tross
for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per oktober at høgskolen styrer mot
et resultatsom er bedre budsjett. På inntektssiden får vi et negativt avvik på prosjektinntekter og
studieinntekter og et positivt avvik i statstilskuddet. Når det gjelder kostnadssiden får VID et positivt
avvik på fast lønn, refunderte sykepenger og avskrivninger som følge av mindre investeringer, men
også på mindre innkjøp av inventar, IT-hardware etc. Det ser også ut til at det blir et positivt avvik på
reisekostnader for året.

INNTEKTER

Inntektene per oktober er på ca. 388,6 MNOK, som er ca. 5,5 MNOK lavere
enn budsjett.

Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter,
statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er redegjort for
nedenfor.

Regnskap pr. okt. 2019
(Tall i hele tusen) Regnskap Budsjett Bud Avvik

Års bud
2019

Inntekter 388 575 394 124 -5 549 474 210

Personalkostnader -273 422 -279 155 5 733 -343 446

Øvrige driftskostnader -105 220 -109 986 4 766 -131 805

Finansposter 1 996 1 249 747 1 499

Resultat 11 928 6 233 5 696 458

Prognose pr. oktober
2019
(Tall i hele tusen) Års-prognose Års-budsjett Bud Avvik

Inntekter 471 210 474 210 -3 000

Personalkostnader -340 246 -343 446 3 200

Øvrige driftskostnader -129 805 -131 805 2 000

Finansposter 2 299 1 499 800

Resultat 3 458 458 3 000
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Tabell 1 Inntekter per 31. oktober2019

Oppdrag og prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag-og bidragsprosjekter. Det er budsjettert med ca. 39,1 MNOK
i prosjektinntekter i 2019som utgjør ca. 8prosent av totale inntekter.

Per oktoberer prosjektinntektene 29,0MNOK,som er ca. 3,8MNOK under
budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med periodisering av
inntekter og at enkelte prosjekter settes i gang senere enn planlagt. Det er
grunn til å tro at prosjektinntektene vil bli noe lavere enn budsjettert for
2019. Et oppdragsprosjekt med budsjetterte inntekter på 3,2 MNOK i 2019 er
startet i septemberog vil redusere det negative avviket.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av antall studenter og
nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 61,9 MNOK i studieinntekter i 2019 som er ca. 13
prosent av totale inntekter.

Per oktoberer studieinntektene 48,6MNOK,som er ca. 2,3 MNOK lavere enn
budsjett. Dette skyldes at det er færre studenter enn budsjettert i enkelte
utdanningerog noe feilbudsjettering. Færre studenter enn budsjettert vil
kunne medføre lavere produksjon av studiepoeng som igjen vil kunne påvirke
statstilskuddet om to år.

Gaveinntekter
I 2019 er det budsjettert med ca. 4,0 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier (tilskudd fra eier
utgjør 0,9 MNOK), som totalt utgjør 0,8 prosent av totale inntekter.

Per septemberer gaveinntekterog tilskudd fra eier på 2,4MNOK som er ca.
1,0MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere
eksterne gaveinntekter enn budsjettert (0,6MNOK). Erfaring fra tidligere år
tilsier er at gaveinntektene øker mot slutten av året, noe som ikke er fullt ut
hensyntatt i periodiseringen av budsjett.
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Statstilskudd
I budsjett for 2019 er det budsjettert med ca. 362,6 MNOK i statstilskudd
som utgjør ca. 76 prosent av totale inntekter. I tillegg til det som er
budsjettert har høgskolen mottatt 2,0 MNOK i SAKS-midler i oktober. Disse
er inntektsført med 1/3 i oktober. Resten bokføres i november og desember.

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter

I budsjett for 2019 er det budsjettert med 6,6 MNOK i inntekter for disse

postene, som utgjør under 2 % av totale inntekter. Posten består av

inntekter knyttet til utleie av lokaler, kantinesalg og tjenester. Inntektene pr.

oktober er på ca. 6,3 MNOK som er 0,9 MNOK over budsjett.

KOSTNADER

Kostnadene per oktober er på ca. 378,6 MNOK som er ca. 10,5 MNOK lavere enn budsjett. De enkelte
postene er redegjort for nedenfor.

Personalkostnader
Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale kostnader (dvs.
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige personalkostnader (dvs.
personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for ansatte og velferd til ansatte). Det er
budsjettert med 343,5 MNOK totalt for 2019 som er 72,3 prosent av totale inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader per 31. oktober 2019

Personalkostnadene er ca. 5,7 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere
fastlønn (+3,6 MNOK), variabel lønn (+1,0MNOK) og refusjoner (+2,5 MNOK).
Øvrige personalkostnader er høyere enn budsjett(-0,6 MNOK). Det samme
gjelder sosiale kostnader (-0,8 MNOK).
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Fast lønn
Fastlønnen per oktoberer på 199,5 MNOK som er ca. 3,6 MNOK lavere enn
budsjett og som tilsier et positivt avvik på 1,8prosent. Avviket skyldes at enkelte
ansettelser er gjennomførtsenere enn lagt til grunn i budsjett. Videre utvikling
avhenger av at ansettelser følger budsjett, men kan styres underveis. Det er i
budsjettetlagt til grunn et lønnsoppgjør på 3,0prosent. Foreløpige beregning
viser at årets lønnsoppgjør endte på ca. 2,8 %. Periodiseringen av fastlønn og
arbeidsgiveravgift tok utgangspunkt i et lønnsoppgjør på 3,0 %, og det positive
avviket fremkommer i oktober.

Variabel lønn
Variabel lønn per oktoberer på erpå 20,8MNOK som er ca. 1,0MNOK lavere
enn budsjett. Denne posten må sees i sammenheng med fastlønn og refusjoner.
Lavere fastlønn og høyere sykefravær vil kunne føre til høyere variabel lønn. Det
er særlig honorar til eksterne forelesere som har et positivt avvik, men enkelte
forelesere fakturerer sent. Det er gjort avsetning i regnskapet for dette.

Sosiale kostnader
Sosiale kostnader per oktoberer på 59,0MNOK og er 0,8MNOK høyere enn
budsjettert. Dette skyldes at det er budsjettert med for lave pensjonskostnader.
Det er et positivt avvik på arbeidsgiveravgift som følge av positivt avvik på lønn.

Refusjoner
Refusjoner per oktoberer på 9,0MNOK som er 2,5 MNOK høyere enn budsjett.
Langtidssykefraværet er noe høyere enn budsjettert og kombinert med en
generell forsiktig budsjettering av sykerefusjoner, forklarer hvorfor refunderte
sykepenger er høyere enn budsjettert. Det er grunn til å tro at sykerefusjoner vil
bli betydelig høyere enn budsjett for året.

Øvrige driftskostnader
Det er budsjettert med 131,8MNOK i øvrige driftskostnader i 2019, som utgjør 27,8prosent av
inntektene. De største postene er eiendom (ca. 64,2 MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 12,5
MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, Kopinor, telefon, porto, totalt ca.
14,1 MNOK), markedsføring (ca. 3,9 MNOK) og reise-og seminarkostnader (ca. 13,9 MNOK).

Per oktoberer øvrige driftskostnader på 105,2 MNOK, som er ca. 4,8MNOK
lavere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere avskrivninger enn
budsjettert (+2,8MNOK) og innkjøp av inventar (+2,3 MNOK). Grunnen er at det
ble budsjettert med utgifter i forbindelse med samlokalisering i Oslo. Det er
lavere kostnader enn budsjettert for reise-ogseminarkostnader (+1,4MNOK).
Tidligere erfaring tilsier at reisekostnadene øker utover året, noe som nok ikke i
tilstrekkelig grad er periodisert i budsjettet.

I sum er øvrige kostnader lavere enn budsjett og kan til en viss grad styres underveis. I etterkant av
diskusjonen om campusutviklingi styreter det fulgt opp med å knytte til oss ekstern bistand i
prosjekter med tanke på forberedelse av fase 2 i campusutvikling. Disse kostnadene er i liten grad
budsjettert og det har påløpt ca. 1,5 MNOK.
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BALANSE PER 31.10.2019 

Balansen viser at VID har ca. 210,6 MNOK i eiendeler, hvorav 23,5 MNOK i anleggsmidler og 173,4 
MNOK i bankinnskudd.  
 
VID har 54,2 MNOK i 
egenkapital som er en økning 
fra 31.12.18 pga. positivt 
resultat hittil i år. Prognosen 
ved utgangen av året er en 
egenkapital på ca. 45,7 MNOK. 
Bankinnskuddet er på 173,4 
MNOK og høgskolen har god 
likviditet. Økningen i 
bankinnskuddet skyldes i 
hovedsak at statstilskuddet og studieinntektene betales på forskudd.   
Den kortsiktige gjelden er på ca. 156,4 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.18 skyldes at 
forskuddet på statstilskuddet og studieinntekter er periodisert som en kortsiktig gjeld.  
 
Egenkapitalen til VID består av aksjekapital, innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. VID eier 
ikke sine egne bygg slik at balansen til VID har begrenset med varige driftsmidler. Andre private 
høgskoler som f. eks BI, MF, Dronning Maud og Høyskolen Christiania eier egne bygg.  VID har en høy 
andel av sine inntekter fra statsbudsjettet og er sannsynligvis mindre eksponert for endringer i 
markedet enn f. eks BI og Høyskolen Christiania som har høyere studieavgifter, og lavere andel 
inntekter fra statstilskuddet.   
 
 

 

Balanse VID  31.10.19 31.12.18 

Anleggsmidler      23 522 582     22 630 966  

Bankinnskudd    173 403 639     91 342 272  

Omløpsmidler    187 050 123     99 370 121  

Sum Eiendeler    210 572 705    122 001 087  

   
Egenkapital     54 182 385    42 259 898 

Kortsiktig gjeld   156 390 320   79 741 189  

Sum gjeld og egenkapital   210 572 705  122 001 087  
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Arkivsak-dok.: 19/00933-10 Arkivkode.:
Saksbehandler Karen Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 02.12.2019

Paragraf

Virksomhetsplan 2020 og 2021 - til godkjenning i høgskolestyret

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret vedtar virksomhetsplan 2020 og 2021 for VID vitenskapelige høgskole

Saksframstilling
Virksomhetsplanen er et av de sentrale styringsverktøy for virksomheten i VID.

Kunnskapsdepartementets (KD) årlige tilskuddsbrev til universiteter og høgskoler er et oppdragsdokument og
hovedkanalen for formidling av departementets forventninger til høgskolene for det aktuelle budsjettåret.
Departementets 4 sektormål og tilhørende nasjonale styringsparametere henleder på områder der
utdanningsinstitusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet. Høgskolen har stor grad av handlingsrom og
myndighet til å tilpasse mål- og resultatstyringen til sin egenart og egne strategier. Myndighetene etterspør og
forventer at høgskolen tydeliggjør og vektlegger egenart og profil, og slik bidrar til å utvikle mangfold og kvalitet i
utdannings- og forskningsvirksomheten i samsvar med samfunnets behov.

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy internasjonal kvalitet og at høgskolen drives
effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av
overordnet myndighet.

Styret har vedtatt strategiplan for høgskolens virksomhet for 10-årsperioden 2018-2028. Her trekkes det opp
strategier for utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet, samt planer for den faglige
utviklingen i samsvar med de mål som følger av vedtatt strategiplan og Kunnskapsdepartementets
oppdragsdokument.

Strategiplanen 2018-2028 for VID definerer følgende hovedstrategier for perioden:
• VID utdanner fremtidensprofesjonsutøvere –studenter og ansatte skaper neste generasjons

praksis
• VID integrerer –praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning.
• VID-signaturen profilerer og rekrutterer –verdibevissthet, kulturforståelse og livssynskompetanse
• VID engasjerer seg globalt –internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig

virksomhet
• VID strekker seg –fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning
• VID vokser –nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional posisjon og

godt tilgjengelige utdanningstilbud

Disse hovedstrategiene skal realiseres gjennom to-årige mål og prioriteringer.

Styret fastsetter mål og resultatkrav og har ansvaret for at høgskolens ressurser disponeres i
overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av departementet, og etter forutsetninger for tildelte
bevilgninger og andre bindende vedtak.

Styret vedtar, basert på departementets målstruktur, øvrige politiske mål og føringer, samt høgskolens
strategiplan, en to-årig rullerende virksomhetsplan. Virksomhetsplan for 2020 og 2021 er høgskolens
overordnede plan og styringsdokument for kommende 2 år av strategiperioden. Den uttrykker styrets
prioriteringer, som handlingsplanene for høgskolens fakulteter, sentre og administrative avdelinger og seksjoner
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skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede ledelse har ansvar for å følge opp, og ligger til grunn for og 
reflekteres i økonomiske prioriteringer i budsjett 2020 og langtidsbudsjett(LTB) 2021-24. 
 
Høgskolestyret har fastsatt følgende prioriteringer for neste fase av strategiperioden: 

• Pedagogisk utvikling 
• Internasjonalisering 
• Ekstern samhandling 
• Campusutvikling 
• Bærekraft 

 
Disse områdene vil ha et særlig fokus i høgskolens virksomhet i perioden 2020-2021. 
 
Arbeidet med enhetsvise handlingsplaner for 2020 startet som forberedelse til arbeidet med budsjett 2020 og 
ferdigstilles innen 20. desember 2019. Handlingsplanene for avdelinger, fakulteter og sentre skal konkretisere 
virksomhetsplanen og synliggjøre hvordan enhetene, gjennom tiltak og resultatmål, bidrar til å realisere vedtatt 
virksomhetsplan.  
 

Vedlegg:  
1. Virksomhetsplan 2020 og 2021, utkast pr 20.11.2019 
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Virksomhetsplan 2020 og 2021
Vedtatt av høgskolestyret 02.12.2019
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Innledning 
Virksomhetsplan for VID vitenskapelige høgskole AS styres av visjon og målsetninger for høgskolen, 
slik disse er formulert i vedtekter, Strategiplan for VID 2018-2028 og Kunnskapsdepartementets 
målformuleringer, politiske mål og forutsetninger for sektoren.  
 
VIDs strategiplan representerer en forpliktende strategi for utviklingen av høgskolen.  
Visjonen for VID er å være: 

Én verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning 
og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans. 

 
I strategiplanen er det identifisert 3 verdier som grunnlag for høgskolens virksomhet: 
- Helhetlig menneskesyn 
- Solidarisk engasjement  
- Fremtidsrettet kunnskap 
 
Det er i tillegg formulert følgende motto for VID: 
 
Engasjert for mennesket – lokalt og globalt 
 
Strategiplanen definerer følgende hovedstrategier for VID for perioden 2018-2028: 

• VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste 

generasjons praksis 

• VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 

• VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse  

• VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 

• VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 

• VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 

Disse hovedstrategiene skal realiseres gjennom toårige, rullerende mål og prioriteringer for 

høgskolens virksomhet.  

Virksomhetsplanen er høgskolens overordnede plan og styringsdokument for en del av 
strategiperioden (2020 og 2021) og uttrykker styrets prioriteringer som handlingsplanene for 
høgskolens fakulteter, sentre og seksjoner skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede 
ledelse har ansvar for å følge opp.  
 
Virksomhetsplanen fokuserer primært på områder hvor det behov for satsninger og endringer utover 
ordinær drift.  

 
Prioriteringer i 2020 og 2021 
Høgskolestyret har fastsatt følgende prioriteringer for neste fase av strategiperioden: 

• Pedagogisk utvikling 

• Internasjonalisering 

• Ekstern samhandling 

• Campusutvikling 

• Bærekraft 
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Disse områdene vil ha et særlig fokus i arbeidet med å realisere strategiplanen (2018-2028) i 
perioden 2020-2021. 
 
Virksomhetsplanen har gjennomgått en omfattende revisjon for å forberede neste toårsperiode, 
med unntak av virksomhetsmålene, som ligger fast på samme måte som KDs definerte sektormål. 
KDs målstruktur er under revisjon og det forventes en forenklet målstruktur med virkning fra 2020. 
 
Resultatmålene gjelder 2020. Planen vil bli revidert høsten 2020 med justering av resultatmål for 
2021.  
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I Utdanning og forskning 
 

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

 
Virksomhetsmål 1 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr forskningsnær, praksisrelevant og framtidsrettet utdanning av høy 
internasjonal kvalitet og med vekt på verdibevissthet, kulturforståelse, livssynskompetanse og neste 
generasjons praksis. VID er en sentral arena for utdanningsnær helse- og sosialfaglig, teologisk, 
diakoni- og misjonsfaglig forskning, samt utdanningsfaglig forskning, av høy internasjonal kvalitet.   
 

  
Tiltak   
Policy- og planarbeid  

1. Implementere nye studieplaner innenfor helse-, omsorg- og sosialfag basert på nasjonale 
føringer, nye nasjonale forskrifter og felles rammeplaner for høgskolens utdanninger  
 

Utviklingsprosjekter og – prosesser  
2. Utrede og eventuelt etablere barnevernutdanning i VID 
3. Utrede og eventuelt etablere utdanningstilbud som kvalifiserer for spesialistgodkjenning av 

sykepleiere innenfor graden master i avansert klinisk allmennsykepleie i VID 
4. Evaluere Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) i 2021. 
5. Utvikle ny ph.d.-grad i pedagogikk i samarbeid med NLA Høgskolen med tanke på søknad til 

NOKUT om akkreditering høsten 2020 og oppstart sommeren 2021. 
6. Utvikle samarbeid med NLA Høgskolen om teologiutdanning og andre relevante fag for en 

felles styrking av fagmiljøer, rekruttering og studieprogram 
7. Evaluere forskningsgruppene i 2020-2021 med tanke på videreutvikling og styrking, evt. 

sammenslåing og avvikling. 
 

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Sikre operasjonalisering av system for utdanningskvalitet og styrke fokus på kontinuerlig 

kvalitetsarbeid/-utvikling i utdanning og forskning 
2. Styrke pedagogisk kompetanse, herunder elæringskompetanse og veiledningskompetanse, 

hos vitenskapelig ansatte i alle studieprogram   
a. Implementere funksjon som pedagogisk koordinator ved alle fakultetene 
b. Tilby kompetanseutvikling innen studieprogramledelse i samarbeid med UH-nett 

Vest 
c. Gjennomføre mentor-/veiledningsordning for nyansatte i undervisningsstillinger 
d. Implementere meritteringsordning for undervisere  
e. Stimulere til og belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og 

undervisning, herunder nominere innovative tiltak til Utdanningskvalitetsprisen 

(Diku) 

f. Identifisere miljø/satsningsområde for fremtidig søknad om Senter for fremragende 

utdanning 

3. Sikre at tildeling av FOU-tid bidrar til at VIDs evne til å publisere vitenskapelige resultater, få 
tilslag på søknader om ekstern finansiering og kapasitet til å gjennomføre pedagogisk 
utviklingsarbeid styrkes i alle fagenheter og for VID samlet  

4. Sikre høy gjennomføringsgrad i alle studieprogram, inkl. ph.d.-studiene  
5. Styrke rekrutteringen til kirkelige utdanninger   
6. Innføre ordninger for forskningsaktive studenter i alle studieprogram   
7. Øke internasjonalisering og mobilitet i samlet studie- og forskningsportefølje 
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a. Bli Europeisk Universitet i samarbeid med partnerinstitusjoner i European University 
Alliance of Inclusion, Integration and Involvement (IN3)  

b. Bygge inn utveksling som forventning til normale studieløp på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå.  

c. Utvikle og tilrettelegge høgskolens studieprogrammer for å øke antall innreisende 
studenter  

d. Styrke internasjonalt samarbeid og deltakelse i internasjonale nettverk knyttet til 
utdanning og forskning blant høgskolens vitenskapelig ansatte 

e. Styrke kapasitet og rutiner for å tilby gjesteopphold for internasjonale undervisere og 
forskere 

f. Være vertskap for internasjonale forskningskonferanser 
g. Tilsette flere internasjonale forskere i bistillinger 
h. Styrke rekrutteringen av internasjonale selvfinansierte ph.d.-studenter 
i. Utvikle et stipendprogram for studentmobilitet til prioriterte samarbeidspartnere  

8. Implementere og støtte utviklingen av tre fremragende forskningsmiljøer basert tildeling i 
2019 

9. Øke andelen nivå 2-publikasjoner og publikasjoner i samarbeid med internasjonale 
medforfattere  

10. Øke antall søknader om ekstern forskningsfinansiering samt deltagelse i utvikling av søknader 
om EU-finansiering fra Horizon Europe. 
 

 
Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparametere: Gjennomføring av bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger: 

• Andelen bachelorkandidater i 2017-kull som gjennomfører i 2020: 65%  

• Andelen heltids masterstudenter i 2018-kull som gjennomfører i 2020: 35 %  

• Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere: 70 %   
Styringsparametere: Studentenes studieinnsats og tilfredshet: 

• Faglig tidsbruk(timer) pr uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret): 35/15 timer 

• Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret): 4,3 

Styringsparameter: Vitenskapelig publisering: 
• Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk: 0,9 

Styringsparameter: EU-samarbeid: 
• Verdien av Horizon 2020 – kontrakter pr FoU-årsverk (Forskningsrådet/NIFU): 8000 

• Andelen utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter: 1,0 % 
 
VIDs interne styringsparametre: 

• Antall studenter: 4750 
o Bachelor: 2740 
o Master: 790 
o Ph.d.: 90 
o Videreutdanning: 1140 
o Studiepoengproduksjon (60 poengs-ekvivalenter): 3480 

 

• Utreisende studenter totalt(antall): 390 

• Innreisende studenter totalt(antall): 50  

• Andel bachelorstudenter (heltid) som gjennomfører 1 år etter normert tid: 80% 

• Andelen bachelorstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 65% og 80% 



54/19 Virksomhetsplan 2020 og 2021- til godkjenning i høgskolestyret - 19/00933-10 Virksomhetsplan 2020 og 2021- til godkjenning i høgskolestyret : Virksomhetsplan 2020 og 2021, utkast pr. 21.11.2019

6 
 

• Andelen masterstudenter (deltid) som gjennomfører på normert tid og 1 år etter normert 
tid: 40 % og 50 % 

• Avlagte ph.d.-grader: 13 

• Nominasjoner av innovative tiltak til Utdanningskvalitetsprisen: 2 

• Antall vitenskapelig ansatte på basiskurs i høgskolepedagogikk: 30 

• Meritterte undervisere: 3 

• Antall internasjonale vitenskapelig tilsatte i bistillinger: 13 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (samlet): 1,6 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (30 % FOU): 1,2 

• Publikasjonspoeng pr førstestilling (40 % FOU): 1,8 

• Publikasjonspoeng pr lektorstilling (20 % FOU): 0,7 

• Antall publikasjonspoeng: 220 

• Andel nivå 2-publikasjoner: 20 % 

• Andel artikler med internasjonale medforfattere: 30 % 

• Vertskap for internasjonale forskningskonferanser: 1 

• Marie Skłodowska-Curie-stipendiater: 2 

• Antall internasjonale ph.d.-stipendiater ansatt ved VID: 8 
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II Tydelig samfunnsaktør gjennom utvikling, kunnskapsdeling, innovasjon og 
verdiskaping 
 
Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 

Virksomhetsmål 2 
VID vitenskapelige høgskole er en attraktiv samarbeidspartner og tydelig samfunnsaktør som bidrar 
til kunnskapsdeling, utvikling, innovasjon og verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt med 
vekt på utvikling av fremragende fagmiljøer, solidarisk samhandling og bærekraftig virksomhet.  
 

Tiltak 
Policy- og planarbeid 

1. Implementere delstrategi for ekstern samhandling  
2. Utvikle og implementere plan for intern og ekstern kommunikasjon 
 

Utviklingsprosjekt og -prosesser  
1. Utvikle kunnskapsmiljøer/kunnskapsklynger i tilknytning til campusutvikling i Bergen, 

Stavanger og Oslo, med eiere og andre aktører  
2. Utvikle strategiske samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer med eierorganisasjoner 

forskningsmiljø, offentlige myndigheter og tjenesteytere, regionalt og nasjonalt 
3. Øke oppdragsvirksomheten i VID til 10 % av totale inntekter 
4. Stabilsere gaveinntekter fra 2019-nivå og utarbeide plan for videre vekst innenfor annen 

form for fundraising  
5. Styrke Misjons- og diakoniarkivet som nasjonal aktører innenfor misjons- og diakonihistorie  
6. Evaluere Senter for interkulturell kommunikasjon i 2021. 

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

1. Styrke samarbeidet med arbeidslivet, alumni og andre brukergrupper i utviklingen og 
videreutviklingen av studier, forskning og innovasjonsprosjekter 

a. Fortsette ordningen med regionale løsninger for samarbeid med arbeidslivet, og et 
nasjonalt RSA 

b. Øke antall kombinerte stillinger mellom utdanning/forskning og praksisfelt 
2. Vedlikeholde og videreutvikle eksisterende samarbeid med offentlige myndigheter, andre 

UH-institusjoner, organisasjoner og arbeidsliv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
3. Vurdere videreføring av IAB (International Advisory Board)  

4. Styrke yrkes- og arbeidslivsrelevansen av disiplinstudier gjennom økt samarbeid med aktuelle 
arbeidsgivere 

a. Etablere og ta i bruk ordninger for hospitering/praksis/prosjekt  
b. Etablere og utvikle ordninger for bachelor-/masterprosjekter hos/for/med aktuelle 

arbeidsgivere 
5. Tilby kompetansehevende utdanningstilbud til offentlig og frivillig sektor  
6. Styrke VID-ansattes deltakelse i samfunnsdebatten relatert til VIDs fagområder og 

formidlingen av resultater av forskning og fagutviklingsprosjekter   
7. Utvikle og implementere kandidat- og avtagerundersøkelser  

 

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Relevans i utdanning: 

• Andelen masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 
(NIFU/kandidatundersøkelsen): 90 %  
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Styringsparametere: Innovasjon: 
• Bidragsinntekter fra Forskningsrådet pr faglige årsverk(DBH): 50 000  

• Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglige årsverk BOA(DBH): 110 000  
 
VIDs interne styringsparametere: 

• Antall kombinerte stillinger: 8 

• Gave- og fundraisingsinntekter: Samme nivå som 2019 

• Antall kronikker i fag- og dagspresse: 30 

• Forskningsnyheter pr mnd basert på forskningsprosjekter i VID forskningsgrupper og VIDs 

ph.d.-kandidater: 4 
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III Livslang læring og tilgang på utdanning og nødvendig arbeidskraft og 

kompetanse 

Sektormål 3. God tilgang til utdanning 
 
Virksomhetsmål 3 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr desentralisert, fleksibel og godt tilgjengelig utdanning innenfor 
høgskolens fagområder, og med høgskolens profil og signatur, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
og er tilstede som en synlig og attraktiv samarbeidspartner i fire regioner.  
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid 

1. Utrede nye formater for utdanning og kompetanseheving innenfor høgskolens fagområder 
 
Utviklingsprosjekt og -prosesser  

1. Tilby videre- og oppdragsutdanninger og fleksible, deltids studietilbud på alle 

utdanningsnivåer, i samarbeid med eiere, prioriterte praksisaktører, og andre organisasjoner 

og UH-institusjoner, lokalt og regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

2. Styrke tilgjengelighet til og innsalg av høgskolens studietilbud  

3. Tilby kompletterende utdanning innenfor aktuelle profesjonsutdanninger  

4. Styrke bruken av digitale og elæringsbaserte verktøy og læringsopplegg i alle studieprogram 

med tanke på flerbruk og oppskalering 

 
Andre høgskoleovergripende tiltak  

1. Sikre kandidatproduksjon i henhold til måltall for alle utdanningene som tilbys ved høgskolen 
2. Revidere handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (universell utforming av 

læringsmiljøet) 
3. Planlegge elæringsrom/produksjonsstudio i alle campusprosjektene 

 
  

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Dimensjonering: 

• Kandidattall i helseutdanningene, jfr. måltall (DBH): Sykepleie: 339, Vernepleie: 110, 

Ergoterapi: 30 og ABIOK: 50 (kreftsykepleie)  

 

VIDs interne styringsparametre:   

• Antall studenter på fleksible utdanningstilbud: 300 
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IV Effektiv og samfunnsnyttig forvaltning av virksomheten, kompetansen og 
ressursene 
Sektormål 4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 
Virksomhetsmål 4 
VID vitenskapelige høgskole er en konkurransedyktig, attraktiv, solid og nyskapende vitenskapelig 
høgskole med tydelig profil, høy kvalitet og relevans, samt effektiv, solidarisk og bærekraftig 
forvaltning av ressursene. 
 

Tiltak  
Policy- og planarbeid  

1. Utarbeide plan for digitalisering av faglig og administrativ virksomhet 
2. Utarbeide plan for reduksjon av VIDs klimaavtrykk 
 

Utviklingsprosjekt og –prosesser 
1. Gjennomføre samlokalisering og campusutvikling i Oslo, Bergen og Stavanger i tråd med 

vedtatt plan for campusutvikling og sikre at de nye campusene er: 
a. Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 

kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst. 
b. Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand. 
c. Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og 

samhandling, har gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur. 
2. Videreutvikle og effektivisere administrative funksjoner, arbeidsprosesser og kompetanse  

3. Utvikle felleskultur med fokus på godt lederskap og et arbeidsmiljø preget av 

medarbeiderskap  

a. Videreutvikle nyansattprogram,  

b. Styrke lederutvikling med fokus på utdannings- og forskningsledelse  

Andre høgskoleovergripende tiltak  
1. Videreutvikle system for internkontroll, virksomhetsstyring og ledelsesrapportering   

a. Videreutvikle felles budsjettmodell/prinsipper for budsjettering  

b. Videreutvikle felles normer for vekting av pedagogisk arbeid  

c. Gjennomgå og følge opp ressursbruken knyttet til 

utdanningsvirksomheten/undervisning på tvers av fagenheter, studieprogram og 

studiesteder 

2. Bruke kompetanse- og stillingsplaner aktivt i organisasjonsutvikling og måloppnåelse 

a. Fortsette mentorvirksomhet for vitenskapelige ansatte i karriereløp til førstelektor 

eller professor/dosent 

b. Styrke satsningen på toppstillinger, herunder gjennomføre ekstraordinære tiltak for å 

rekruttere dosenter/professorer 

3. Styrke arbeidet med internasjonal rekruttering og utlysning av stillinger (EURAXCESS) 
4. Styrke og utvikle samarbeidet med studentene og studentdemokratiet 
5. Implementere handlingsplan for likestilling og mangfold i VID  
6. Styrke kjennskapen til merkevaren VID  
7. Videreutvikle arbeids- og læringsmiljøet og IA-fokus  

a. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse i 2020 og følge opp resultatene fra 
undersøkelsen 

b. Følge opp handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 
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8. Planlegge for og realisere synergier av samlokalisering  
9. Følge opp status som Miljøfyrtårn for å redusere klimaavtrykk knyttet til alle deler av 

høgskolens virksomhet 
 

Resultatmål på overordnet nivå for 2020  
Styringsparameter: Effektivitet: 

• Antall studiepoeng pr. faglige årsverk (DBH): 850 /15 (60 poengs ekvivalenter)   
 

Styringsparameter: Likestilling: 
• Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (DBH): 60%  

• Andelen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger(DBH) (eksl. stipendiat-, 
rekrutterings- og åremålsstillinger): 20% 

 
 
VIDs interne styringsparametre: 

• Sykefravær blant ansatte: < 5 %  

• Andel førstestillinger: 60%  

• Andel dosent-/professorstillinger: 16%  

• Antall postdoktorer: 6 
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Arkivsak-dok.: 19/01169-5 Arkivkode.:
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 02.12.2019

Budsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021-2024

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar budsjettet for 2020 med inntekter på 517,6 MNOK, utgifter på 516 MNOK og

overskudd på 1,5 MNOK.

2. Styret tar langtidsbudsjett for 2021 –2024 til orientering.

Saksframstilling
Budsjettet for 2020 viser et overskudd på ca 1,5 MNOK. Inntektene øker med 43,5 MNOK og kostnadene øker
med 41,4 MNOK sammenlignet med budsjett 2019. Den kraftige inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere
statstilskudd og studieinntekter. Økningen i statstilskuddet skyldes både økning i basis og i den resultatbaserte
delen av statstilskuddet. Økningen i studieinntektene skyldes en kombinasjon av økte studieavgifter og flere
studenter.

Personalkostnadene øker fra 343,5 MNOK i 2019 til 374,2 MNOK i 2020 som i hovedsak skyldes
oppbemanning i fagstillinger for å møte økningen i antall studenter. Det er budsjettert med en lønnsvekst i 2020
på 3,5 prosent. Øvrige kostnader øker med 11,7 MNOK i budsjett 2020 sammenlignet med budsjett 2019 som
skyldes generelle prisøkning, økte husleiekostnader, innkjøp av inventar, kontormøbler og IT-utstyr og
konsulenthonorarer.

Det er relativt begrenset usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 76 prosent av
inntektene og er i stor grad alleredefastsatt. Personellkostnadene utgjør ca 72 prosent av inntektene og kan til
en viss grad styres underveis. Det er større usikkerhet knyttet til de økonomiske effekten ved samlokalisering i
Oslo fra høsten 2020, da en foreløpig ikke har en utleieavtale forDiakonveien 24Q og det er noe usikkerhet til
hva kostnadene til infrastruktur, husleie og flytting faktisk vil bli.

Langtidsbudsjettet viser overskudd i årene 2020-2024. Langtidsbudsjettet viser en betydelig inntektsøkning som
gir et handlingsrom for høgskolen, men samtidig vil veksten innebære økte kostnader. Inntektsøkningen skyldes
i hovedsak høyere studieinntekter som skyldes flere studenter og økte studieavgifter og økt statstilskudd som
en konsekvens av økning i produksjonen. Vurderingen er at budsjettert inntektsøkning er realistisk og at det er
mulig å styre kostnadene slik at de økonomiske resultatene og egenkapitalen blir i henhold til føringene gitt fra
styret. Egenkapitalen som andel av inntekter er budsjettert til ca 9,3 prosent i 2020 og ca. 12,8 prosent i 2024.

Det er naturlig nok knyttet større usikkerhet til langtidsbudsjettet. Samlokalisering vil medføre økte
husleiekostnader og investeringer i infrastruktur, men vil også kunne medføre betydelige kvalitative og
kvantitative synergier både i undervisning, forskning og i administrasjonen. Det er utfordrende å estimere hva
synergiene vil være, og det er enda vanskeligere å faktisk realisere synergiene. Samtidig har en kommet lenger
i samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, forskningen og i administrasjonen. Høgskolen har en fått
bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene ved kompetanseløftet og bedre kontroll med
sammenhengen mellom økt ressursbruk og økte inntekter.

Vedlegg:
1. Budsjett 2020og langtidsbudsjett 2021-2024-notat
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INNLEDNING 

Budsjettføringer 

Høgskolestyret har tidligere lagt føringer om at VID i langtidsbudsjettperioden 2018-2022 kan 
ha en egenkapital på minimum 7,5 prosent av omsetningen så lenge en i løpet av 2022 oppnår 
målet om 10% EK av omsetning. Budsjettføringene er overskudd i perioden 2020-2022 som 
gir en egenkapital på minimum 10 prosent ved utgangen av 2022 og overskudd i perioden 
2023-2024.  

Rektor sine budsjettføringer: 

• Programområdene: 

o Det er et mål at programområder med økonomisk underskudd skal oppnå 
økonomisk balanse i løpet av langtidsbudsjettperioden 2020-2024  

o Det er et krav om at programområder med økonomisk underskudd budsjetterer 
med resultatforbedring i 2020. 

o Det er et krav om at programområder med økonomisk overskudd ikke skal 
redusere sine overskudd i 2020 eller i perioden 2021-2024 og det kan bli stilt 
krav om at enkelte programområder skal øke sine overskudd.   
 

• Strategiske forskningsentre: 

o Ph.d.-senterne skal gå i økonomisk balanse innen 2023. Det er et krav om at 
ph.d.-senterne budsjetterer med resultatforbedring i 2020.  

o SIK skal i 2020-2023 levere et resultat på minimum 5 prosent av omsetningen. 
Omsetningsforventningen settes til minimum 6 MNOK. 

o SLIPP skal fortsatt behandles som en felleskostnad, jf. nedenfor. Det forventes 
samtidig at det budsjetteres med prosjektinntekter fra og med 2021 på min. 
200.000, og deretter økende frem til 500.000 i 2024. 

 
• Fellesressursene (FR) 

o Fellesressursene generer i liten grad inntekter og er ikke en egen resultatenhet 
med krav om et økonomisk resultat. Budsjettkravet er at ressursbruken i FR 
skal være på tilsvarende nivå som i 2019. Unntak er dersom økt ressursbruk er 
nødvendig for å reduseres kostnadene på et senere tidspunkt, eller for å oppnå 
nødvendige kvalitetskrav og/eller strategiske satsninger som også sess i 
sammenheng med sammenslåinger av campus.  

o Gaveinntektene skal økes gradvis i langtidsbudsjettperioden  
 

Langtidsbudsjettet (2021-2024) er ikke indeksregulert. Dette fordi forventningen er at 
fremtidige inntekter og kostnader i stor grad reguleres i samme takt.  At langtidsbudsjettet 
ikke er indeksregulert gjør det også enklere å sammenligne de ulike årene og analysere 
utviklingen.  
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OPPSUMMERING 

Budsjett 2020  

Budsjettføringene beskrevet ovenfor, er i all hovedsak oppnådd for budsjett 2020 og langtidsbudsjett 
2021-2024. Budsjettet for 2020 viser et overskudd på ca 1,5 MNOK. Inntektene øker med 43,5 
MNOK og kostnadene øker med 41,4 MNOK sammenlignet med budsjett 2019. Den kraftige 
inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere statstilskudd og studieinntekter. Økningen i 
statstilskuddet skyldes både økning i basis og i den resultatbaserte delen av statstilskuddet. Økningen i 
basis på 14,4 MNOK skyldes pris og lønnsjustering (6,5 MNOK), nye rekrutteringsstillinger (7,6 
MNOK), opptrapping av nye studieplasser (2,1 MNOK), reduksjon som følge av avbyråkratiserings- 
og effektivitetsreformen (-1,8 MNOK). Økningen i den resultatbaserte delen av statstilskuddet på 14,7 
MNOK skyldes økning i studiepoengproduksjon (4,8 MNOK), økning i uteksaminerte kandidater (4,0 
MNOK), økning i andre resultatbaserte indikatorer (0,6 MNOK), pris og lønnsøkning (5,3 MNOK). 
Studieinntektene øker fra 61,9 MNOK i 2019 til 68,7 MNOK i 2020, og øker videre til 83,6 MNOK i 
2024. Økningen skyldes en kombinasjon av økte studieavgifter og flere studenter. Den årlige effekten 
av økningen i studieavgiften er estimert til ca 15 MNOK fra 2022. 

Personalkostnadene øker fra 343,5 MNOK i 2019 til 374,2 MNOK i 2020 som i hovedsak skyldes 
oppbemanning i fagstillinger for å møte økningen i antall studenter. Det er budsjettert med en 
lønnsvekst i 2020 på 3,5 prosent.  Øvrige kostnader øker med 11,7 MNOK i budsjett 2020 
sammenlignet med budsjett 2019 som skyldes generelle prisøkning (2,6 MNOK) økte 
husleiekostnader i forbindelse med samlokalisering i Oslo, innkjøp av inventar, kontormøbler og IT-
utstyr og konsulenthonorarer.  
 
Det er relativt begrenset usikkerhet knyttet til budsjettet for 2019 da statstilskuddet utgjør ca 76 
prosent av inntektene og er i stor grad allerede fastsatt. Personellkostnadene utgjør ca 72 prosent av 
inntektene og kan til en viss grad styres underveis. Det er større usikkerhet knyttet til de økonomiske 
effekten ved samlokalisering i Oslo fra høsten 2020, da en foreløpig ikke har en utleieavtale for 
Diakonveien 24Q og det er noe usikkerhet til hva kostnadene til infrastruktur, husleie og flytting 
faktisk vil bli.   

Langtidsbudsjett 2021-2024 

Langtidsbudsjettet viser overskudd i årene 2020-2024. Langtidsbudsjettet viser en betydelig 
inntektsøkning som gir et handlingsrom for høgskolen, men samtidig vil veksten innebære økte 
kostnader. Inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere studieinntekter som skyldes flere studenter og 
økte studieavgifter og økt statstilskudd som en konsekvens av økning i produksjonen. Vurderingen er 
at budsjettert inntektsøkning er realistisk og at det er mulig å styre kostnadene slik at de økonomiske 
resultatene og egenkapitalen blir i henhold til føringene gitt fra styret. Egenkapitalen som andel av 
inntekter er budsjettert til ca 9,3 prosent i 2020 og ca. 12,8 prosent i 2024. Hovedbildet i 
langtidsbudsjettet er at høgskolen er i ferd med å skaffe seg et større handlingsrom enn tidligere.   

Det er naturlig nok knyttet større usikkerhet til langtidsbudsjettet. Samlokalisering vil medføre økte 
husleiekostnader og investeringer i infrastruktur, men vil også kunne medføre betydelige kvalitative 
og kvantitative synergier både i undervisning, forskning og i administrasjonen. Det er utfordrende å 
estimere hva synergiene vil være, og det er enda vanskeligere å faktisk realisere synergiene. Samtidig 
har en kommet lenger i samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, forskningen og i 
administrasjonen. Høgskolen har en fått bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene ved 
kompetanseløftet og bedre kontroll med sammenhengen mellom økt ressursbruk og økte inntekter.  
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SATSINGER, PRIORITERINGER  

Budsjett 2020 reflekterer virksomhetsplanen for 2020-2021. Hovedinnretningen i budsjettet er stabil 
og handler i hovedsak om å oppfylle kravene gitt i forskrifter og om å videreutvikle VIDs fag- og 
forskningsmiljø i hele bredden.  

Det er budsjettert med en ny dekan for Fakultet for helsefag, uten stedlig faglig ansvar. Fakultet for 
helsefag har en størrelse som tilsier at det er behov for en person som får et særlig ansvar for strategisk 
utvikling av forskning, utdanning og innovasjon. Det vil også være mulig å legge en prorektorfunksjon 
for utdanningsfeltet til denne funksjonen. Styrkingen av dekanatet i Fakultet for helsefag vil bidra til å 
styrke VIDs posisjon overfor myndigheter og eksterne samarbeidsaktører. 

Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis styrkes med 0,5 årsverk, til sammen 1,4 årsverk, 
fordelt på tre personer. Senteret er nå inne i første ordinære driftsår, og vil med dette styrke både 
ledelseskapasiteten og den pedagogikk-faglige kompetansen, også på professornivå. Det er samtidig 
satt av ressurser til funksjon som pedagogisk koordinator ved alle fakultetene og fakultetsdelene, noe 
som også vil styrke den pedagogiske satsingen ved høgskolen. Fokus for senteret er utdanningsfaglig 
kompetanse, kurs i studieplanarbeid, system for å bli merittert underviser, utvikling av studentaktive 
læringsformer og nye undervisningslokaler på de nye campusene. 

I 2020 vil VID få heltidsvirkning for ni stipendiatstillinger som ble tildelt ifm budsjettforliket for 
statsbudsjettet for 2019 (1/3-virkning i 2019). Dette er hovedforklaringen på de økte 
personalkostnadene for 2020. Dette vil styrke høgskolens forskningsinnsats, rekruttering av 
førstekompetente og basisbevilgningen.  

Det totale antall rekrutteringsstillinger fra KD (36) gjør det også mulig å lyse ut to postdoktorstillinger. 
Dette er gjort i forbindelse med tildeling av ekstra ressurser til tre miljøer for utvikling av fremragende 
forskning, etter intern konkurranse. Det er også prioritert ekstra driftsmidler på totalt 1 MNOK pr år i 
perioden 2020-2023 til disse tre miljøene. På bakgrunn av jevn avgang av førstestillingskompetente i 
årene fremover, og da særlig professorer, vil høgskolen utover i langtidsbudsjettperioden vurdere 
ytterligere opptrapping i bruken av virkemidler for å rekruttere til toppstillinger også internt. Det 
forventes også tilslag på søknader om ekstern finansiering, som vil kunne gi grunnlag for ytterligere 
postdoktorstillinger. 

Satsingen med strukturerte, veiledede kompetanseutviklingsprogram, både mot førstestillinger og 
toppstillinger, fortsetter, og ansvaret for dette flyttes fra 2020 til ph.d.-sentrene for å tydeliggjøre 
ansvaret for disse kompetanseløpene. Pr i dag er rundt 100 ansatte med i slike program. Dette kommer 
i tillegg til høgskolens 80 ph.d.-studenter.  

Samarbeidet med NLA Høgskolen vil i 2020 særlig omfatte utarbeidelse av komplett studieplan for 
ph.d.-studiet i Education, Existence and Diversity, og søknad om akkreditering til NOKUT i 
november. Det arbeides fortsatt politisk med å utløse flere stipendiatstillinger, som vil være nødvendig 
for å realisere dette tredje ph.d.-programmet. Ytterligere samarbeid innen teologiske fag vil også 
kunne fortsette på bakgrunn av positiv mulighetsstudie i teologi. 

Arbeidet med campusprosessene i Bergen, Stavanger og Oslo vil fortsatt kreve ressurser til ekstern 
rådgivning, ekspertise og prosesstøtte. I tillegg budsjetteres det med tilsetting av eiendomssjef i staben 
til direktør for administrativ støtte, som en prosjektstilling for å lede campusprosjektene. Dette anses 
nødvendig for å koordinere de mange delprosjektene som VID selv har ansvar for med tanke på 
samarbeid med byggherrer, entreprenører og arkitekter, og for å forberede virksomheten til innflytting 
i nye lokaler fra hhv våren 2020 (Oslo), 2021 (Bergen) og 2022 (Stavanger), og som tiltar i intensitet 
og kompleksitet. Risikoen som forbindes med disse prosjektene tilsier at det er riktig å styrke den 
samlede kompetansen og kapasiteten. 
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Langtidsbudsjettet har tatt inn alle kjente økninger i husleie på grunnlag av fremforhandlede
husleieavtaler med utbyggere. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til fremleie av Fredensborgveien
24Q. Det er også knyttet usikkerhet til behovet for å øke avtalene med noe mer leieareal, primært
basert på prognoser for ytterligere vekst. Det skal også fremforhandles ny husleieavtale med
Diakonhjemmet i 2020 i tråd med aksjonæravtalen mellom eierne om å fryse husleiekostnadene på
2015-nivå de fem første årene i VID, før husleien skal kunne øke trinnvis til tilnærmet markedspris.

Det arbeides med å styrke både ansatt-og studentmobilitet som del av høgskolens fokus på
internasjonalisering. Et hovedfokus er søknaden om å bli European University, med søknadsfrist
ultimo februar 2020. Mange av høgskolens ansatte er tungt involvert i dette arbeidet. Det er i
budsjettet også satt av økte midler til stipendier for stipendiater og masterstudenter på Master in
Community Development og Social Innovation for å stimulere til studieopphold utenlands, særlig ved
prioriterte samarbeidsinstitusjoner.

Prognosene for personlige gaver til høgskolen (fra tidligere Misjonshøgskolen) tilsier at det er et
ambisiøst mål å vedlikeholde disse. Budsjettet har en slik målsetting, og har også lagt inn en satsning
på fundraising som har som mål å skape fundraising fra nye kilderfor å øke handlingsrommet for
stipend til internasjonale søkere fra det globale sør, og for særlige investeringer i forbindelse med nye
campuser, for eksempel til kunst og utstyr til øvingssentre.

Det arbeides med å styrke den helhetlige, sentrale prosjektstøtten i forbindelse med søknader om
ekstern finansiering av forskning, utdanning og utviklingsprosjekter. En ny organisering vil være på
plass fra høsten 2020. Fakultetene og sentrene har også utviklet kvaliteten på egen kompetanse og
kapasitet for søknad om og gjennomføring av prosjekter. Det legges derfor til grunn at VID vil styrke
sin evne til å fremskaffe ekstern finansiering av faglige prosjekter. Budsjettet er likevel nøkternt satt
opp på dette punktet fordi det er mye usikkerhet knyttet til hvorvidt høgskolen faktisk lykkes med en
opptrapping av resultatene på dette området.

Til slutt har det vært en føring for arbeidet med langtidsbudsjettet at alle fagenheter skal gå i balanse i
løpet av femårsperioden. Det er imidlertid behov for å se noe nærmere på enkeltheter i
budsjettmodellen, ikke minst den interne fordelingen av statstilskuddet relatert til ulike
utdanningsnivåer. Samlet sett kan det sies at alle fagenheter legger opp tilen positiv utvikling av sine
resultater, og at tidshorisonten gjør det mulig å gjennomføre nødvendige endringer på en skånsom
måte.

ØKONOMISK RESULTAT PER OKTOBER 2019

For å få et bedre grunnlag for å forstå budsjett 2020er det utarbeidet en kort oppsummering av det
økonomiske resultatet per oktober. Merk at regnskap per oktober ikke er behandlet i ledermøte på
høgskolen.

Tabell 1 Regnskap per oktober 2019

Tabell 1 viser at regnskapet per oktober har et resultat som er 5,7MNOK bedre ennbudsjett. Da det
ikke er kostnader til fastlønn i juni pga. feriepenger, men inntekter i samtlige måneder inkludert juni,
vil kostnadene og inntektene ikke kunne direkte sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det
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avvik mot budsjett som det måles mot i løpet av året. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 
MNOK i 2019.  

Inntektene er 5,5 MNOK under budsjett. Hovedårsaken er svikt i prosjektinntekter (-3,8 MNOK) og 
studieinntekter (-2,3 MNOK). Gaveinntektene er ca ,9 MNOK lavere enn budsjett. Høgskolen har 
mottatt 2 MNOK i SAKS midler fra Kunnskapsdepartementet som er inntektsført med 1/3 i oktober. 
De resterende 2/3 inntektsføres i hhv. november og desember. 

Fast lønn og feriepenger har et positivt avvik på 3,6 MNOK, som i hovedsak skyldes senere 
tilsettinger enn budsjettert. VID har mottatt 2,5 MNOK mer i refunderte sykepenger enn budsjettert. 

Pga. mindre investeringer enn lagt til grunn, er avskrivningene 2,8 MNOK lavere enn budsjettert. 
Reise- og seminarkostnadene er 1,4 MNOK lavere enn budsjettert. 

Per oktober er prognosen for 2019 et resultat som er 3,0 MNOK bedre enn budsjett, dvs. 3,5 MNOK. 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen og særlig gjelder det postene prosjektinntekter, fast- og 
variabel lønn, konsulentkostnader og reisekostnader.  

Budsjett 2020 sammenlignes i budsjettnotatet med budsjett 2019, grunnen til det er at høgskolen ikke 
har utarbeidet en gjennomarbeidet prognose for året. Ved betydelige avvik mellom regnskap 2019 og 
budsjett 2019 er det kommentert i budsjettnotatet. 

 

RESULTAT- OG EGENKAPITALUTVIKLING I BUDSJETT 

Tabell 2 viser overskudd i budsjettet for 2020 på 1,5 MNOK og langtidsbudsjettet viser 
økende overskudd for årene 2021-2024.  

Tabell 2 Budsjettresultat 2019-2024 

Budsjett (1000 kr) 2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1 Inntekter 474 200 517 558 527 112 543 777 553 612 564 973 
2 Interne poster 0 0 0 0 0 0 
3 Personalkostnader -343 445 -374 161 -377 339 -382 645 -389 891 -398 255 
4 Øvrige driftskostnader -131 794 -143 513 -146 904 -156 267 -158 161 -158 459 
5 Finansposter 1 499 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 

Totalsum 460 1 523 4 508 6 502 7 197 9 897 

 

 

Budsjett 2020 viser et overskudd på 
ca. 1,5 MNOK og forbedrede 
resultater i hele 
langtidsbudsjettperioden. Grunnen 
til at høgskolen bedrer resultatet er 
at kostnadene ikke øker i samme 
takt som inntektene.    

Hovedgrunnen til inntektsøkningen 
er en betydelig økning i 
studieinntekter og statstilskudd.  
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Gitt at de økonomiske 
resultatene blir som budsjettert 
økes egenkapitalen fra 42,7 
MNOK per utgangen av 2019 til 
44,2 MNOK ved utgangen av 
2020. Deretter er det budsjettert 
med en økning i egenkapitalen 
til 72,3 MNOK i 2024.  

Høgskolestyret har gitt som 
føring at egenkapitalen ved 
utgangen av 
langtidsbudsjettperioden ikke 
skal være lavere enn 10 prosent 
av inntektene og at den i løpet av langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 
prosent av inntektene 

Grafen viser at egenkapitalen i prosent av inntekter vil være på sitt laveste i 2020 på 8,5 
prosent og øke til 12,8 prosent i 2024. 

 

INNTEKTER 

Tabell 2 viser at inntektene er budsjettert til å øke fra 474,2 MNOK i 2019 til 571,6 MNOK i 
2020 og videre til 565,0 MNOK i 2020, noe som tilsvarer en årlig gjennomsnittlig økning på 
3,6 prosent. Merk at økningen er utover eventuell indeksregulering, da langtidsbudsjettet 2021 
-2024 ikke er indeksregulert. 

Tabell 2 Inntekter budsjett 2019-2024 

 

 

 

 

Inntekter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

30 Oppdrag/Prosjektinntekter 39 114 37 351 39 100 39 948 40 007 40 517 

31 Varer- og tjenesteinntekter 5 962 5 541 5 259 5 259 5 259 5 259 

32 Studieinntekter 61 939 69 099 77 314 81 559 83 152 84 038 
33 Gaveinntekter og tilskudd 
eier 4 000 3 822 4 022 4 222 4 422 4 622 

34 Statstilskudd 362 589 391 689 386 962 398 335 406 317 416 083 

36 Leieinntekter 451 2 601 7 001 7 001 7 001 7 001 

39 Øvrige inntekter 144 7 455 7 455 7 455 7 455 7 455 

Totalsum 474 200 517 558 527 112 543 777 553 612 564 973 
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Statstilskudd

Statstilskuddet i 2020er
budsjettert til 391,7
MNOK som er en økning
på 29,1 MNOK eller ca. 8
prosent sammenlignet
med budsjett for 2019.
Økningen i statstilskuddet
skyldes både økning i
basis og i den
resultatbaserte delen av
statstilskuddet.

Økningen i basis på 14,4
MNOKskyldes:

• Pris og
lønnsøkning på 6,5MNOK

• Økning på 7,6MNOK som følge av nye rekrutteringsstillinger tildelt i 2019
• Økning på 2,1 MNOK som følge av opptrapping av nye studieplasser i perioden 2016-2019
• Reduksjon på -1,8MNOK somfølge av avbyråkratiserings-og effektivitetsreformen

Økningen i den resultatbaserte delen av statstilskuddetpå 14,7MNOK skyldes:

• Økning i studiepoengproduksjon 4,8MNOK
• Økningi uteksaminerte kandidater 4,0MNOK
• Økning i andre resultatbaserte indikatorer 0,6 MNOK
• Pris og lønnsøkning på 5,3 MNOK

I langtidsbudsjettet øker statstilskuddet fra 391,7 MNOK i 2020til 416,1 MNOK i 2024som tilsvarer
en årlig økning på 2,8prosent. Statstilskuddet i budsjettet fra 2021 til 2024 er ikke indeksregulert.

Se nedenfor for nærmereforklaring av postene i statstilskuddet.

Langsiktig strategisk tildeling (basis)

Hensikten med den langsiktige strategiske tildelingen har vært å sikre økonomisk stabilitet i
universitets-og høgskolesektoren, og gjøre det mulig for institusjonene å drive langsiktig strategisk
utvikling og planlegging av egne aktiviteter. Den langsiktige strategiske tildelingen er i stor grad
uavhengig av endringer i aktiviteten, bortsett fra endringer i godkjente og dermed fullfinansierte
studieplasser, dvs. studieplasser med aktivitetskrav.

Det er ikke budsjettert med en økning i basis i perioden2020-2024. Det er en mulighet forat basisen
vil øke ved at VIDf.eks. får flere nye fullfinansierte studieplasser, da høgskolen utdanner innenfor
områder hvor det i fremtiden vil være et økende behov for kandidater. En økning i basis medfører krav
om økt aktivitet, slik at kostnadene også ville øke.

Resultatbasert finansiering

De resultatbaserte midlene er fordelt på bakgrunn av resultat på følgende indikatorer:
- Antall studiepoeng (åpen ramme)
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- Antall utvekslingsstudenter (åpen ramme) 
- Antall ferdigutdannet kandidater (åpen ramme) 
- Antall doktorgradskandidater (åpen ramme) 
- Inntekter fra EU (lukker ramme) 
- Inntekter fra Norges forskningsråd og regionale utviklingsfond (lukket ramme) 
- Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter(BOA) (lukket ramme) 
- Vitenskapelig publisering (lukket ramme) 

 
Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 
rammen får institusjonene uttelling basert på egne resultater på indikatorene. Det betyr at 
institusjonene får mer midler dersom de produserer flere studiepoeng, kandidater, 
doktorgradsstipendiater og utvekslingsstudenter. Indikatorene vitenskapelig publisering, inntekter fra 
EU, Forskningsrådet og regionale forskingsfond og øvrig BOA-virksomhet har hver sin egen lukkede 
budsjettramme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av hvilket resultat 
institusjonen oppnår sammenlignet med de andre institusjonene. For indikatorene som har lukket 
budsjettrammer, blir satsene beregnet for hvert år på grunnlag av resultatene i sektoren.  
 
 
Hovedforklaringen til det økte 
statstilskuddet, er en økning i 
studiepoengproduksjonen og antall 
uteksaminerte kandidater som gir 
uttelling i statstilskuddet to år på 
etterskudd. VID øker sin produksjon 
i perioden og i sum øker antall 
studiepoeng fra 3203 i 2018 med 
uttelling i 2020 til 3610 i 2022 med 
uttelling i 2024. Antall kandidater 
øker også betydelig i perioden, fra 
971 i 2018 med uttelling i 2020 til 
1071 i 2022 med uttelling i 2024.  

 
Høgskolen har etter den siste økningen i 2019 statsbudsjettet 36 fullfinansierte stipendiater, i tillegg er 
seks stipendiater finansiert ved NFR midler i 2019. Det er lagt til grunn at antall disputaser/ kandidater 
øker fra 6 i 2018 til 14 i 2022. En disputas gir inntekter på 400 350 kroner to år på etterskudd.  

Antall publiseringspoeng er 203 i 2018 som øker til 269 i 2021 med resultateffekt to år på etterskudd. 
Økningen i antall publiseringspoeng kan bla forklares med kompetanseløftet som gir økt FOU-tid, 
flere førstestillinger og flere ansatte i fagstillinger. Inntektene fra publiseringspoengene har en 
begrenset økonomisk betydning, men er viktig for høgskolens utvikling og renomme og ikke minst 
viktig for en vitenskapelig høgskole.  
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Studieinntekter 

Studentenes egenbetaling består 
av to forskjellige avgifter: 1) 
Semesteravgiften som er en 
forholdsvis lav avgift som 
bidrar til studentvelferd, og 2) 
studieavgiften som er 
studentenes egenbetaling for å 
gå på høgskolen. 
Studieinntektene er en 
konsekvens av antall studenter 
og studieavgifter.  

Det er lagt til grunn en 
harmonisering av 
studieavgiftene i alle utdanninger på tvers av VID som har medført en økning i studieavgiften.  

Studieinntektene øker fra 61,9 MNOK i 2019 til 68,7 MNOK i 2020, og øker videre til 83,6 MNOK i 
2024. Økningen skyldes en kombinasjon av økte studieavgifter og flere studenter. Antallet studenter 
øker fra 4470 i 2018 til 5200 i 2024. Den årlige effekten av økningen i studieavgiften er estimert til ca 
15 MNOK fra 2022. 

 

Prosjektinntekter 

Prosjektsinntektene omfatter 
all ekstern finansiering fra 
ulike prosjekter inklusive 
oppdragsundervisning, 
oppdragsforskning, forskning 
og andre utviklingsoppdrag.  

 

I 2019 er det budsjettert med 39,1 MNOK i prosjektinntekter. Estimat for 2019 pr. oktober 2019 er 
37,1 MNOK. Prosjektinntektene øker til 37,3 MNOK i 2020 og videre til 40,5 MNOK i 2024.  
Økningen på 3,4 MNOK skyldes økt prosjektaktivitet knyttet til flere årsverk, høyere formell 
kompetanse og økt FOU-tid.    

Det bør muligens være potensial for ytterligere økninger i prosjektinntektene i langtidsbudsjettet 
gitt økningen i antall årsverk, førstekompetanse og FOU- tid. Høgskolen har også fått bedre 
støtteapparat og mer erfaring i å utarbeide prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter. 
Budsjettet for prosjektinntektene er lavere enn målet om at prosjektinntektene skal være 10 prosent 
av inntektene. Denne diskrepransen forklares utfra at økning av prosjektinntekter er i en vekstfase 
hvor usikkerheten er for stor til at målsettingene er lagt fullt ut til grunn i budsjettet.  

Øvrige inntekter og leieinntekter 
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Inntekter fra Den norske kirke for KUN på 6,3 MNOK er flyttet fra posten prosjektinntekter i 2019 
til øvrige inntekter i perioden 2020-2024. Det er budsjettert med leieinntekter knyttet til fremleie av 
Fredensborgveien 24 Q. 

 

KOSTNADER 

 Figur 3 Personalkostnader budsjett 2019-2024 

Personalkostnader 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

50 Fast lønn og 
feriepenger -250 986 -272 164 -274 427 -277 634 -281 428 -287 913 
51 Variabel lønn -21 849 -20 595 -20 226 -20 636 -21 884 -21 610 
52 Personalkostnader 
HRM -900 -1 057 -1 057 -1 057 -1 057 -1 057 
54 Sosiale kostnader -71 007 -80 675 -81 241 -82 214 -83 461 -85 300 
55 Variabel lønn via 
faktura -4 303 -4 363 -5 368 -6 021 -7 179 -7 393 
58 Refusjoner 7 775 7 243 7 262 7 287 7 337 7 387 
59 Øvrige 
personalkostnader -2 175 -2 551 -2 282 -2 371 -2 221 -2 371 

Totalsum -343 445 -374 161 -377 339 -382 645 -389 891 -398 255 

Personalkostnader  

Personalkostnadene øker fra 343,5 MNOK i 2019 til 374,2 MNOK i 2020 som i hovedsak skyldes 
oppbemanning i fagstillinger for å møte økningen i antall studenter. Det er budsjettert med en 
lønnsvekst i 2020 på 3,5 prosent.   
 
Personalkostnader øker videre til 398,3 MNOK i 2024 som skyldes fortsatt økt produksjon og en 
økning i antall ansatte. Økningen i personalkostnader er lavere enn inntektsøkningen som er 
hovedforklaringen til de bedrede økonomiske resultatene i langtidsbudsjettet.   
 

 
 
Antall faste årsverk øker fra 402 i 2019 til 432 i budsjett 2020 og øker videre til 451 i 2024. Økningen 
i faste årsverk skyldes i hovedsak en økning i antall studenter, studiepoeng og kandidater på høgskolen 
og flere stipendiater.  
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Variabel lønn reduseres fra 21,8 MNOK i budsjett i 2019 til 20,6 MNOK i 2020 som er med i tråd 
med forventet faktisk forbruk i 2019.  I perioden 2021-2022 er variabel lønn forholdsvis stabil, men 
øker mot slutten av budsjettperioden. 
 
Sosiale kostnader består hovedsakelig av arbeidsgiveravgift og pensjoner. Arbeidsgiveravgiften endres 
i takt med lønnskostnadene. Den bokførte pensjonskostnaden til KLP vil være avhengig av flere ulike 
momenter som fremtidig forventet levealder, fremtidig forventet rentenivå etc. og er vanskelig å 
forutsi, men pensjonspremien i budsjettet er basert på estimatene fra KLP. Tilsvarende er 
pensjonspremien til SPK basert på estimatene fra SPK.    
 

Øvrige kostnader  

Øvrige kostnader øker med 11,7 MNOK 
i budsjett 2020 sammenlignet med 
budsjett 2019. I forbindelse med 
samlokaliseringen og generell prisvekst 
er det budsjettert med en økning fra 
2019 til 2020 i eiendomskostnadene med 
ca. 6 MNOK og en økning på 2,3 til 
innkjøp av inventar, kontormøbler, IT-
utstyr og 3,0 MNOK til 
konsulenttjenester. 

Eiendomskostnadene er budsjettert til å 
øke med 18,4 MNOK fra 2019 til 2024 
fordi høgskolen skal samlokalisere 
virksomheten i Oslo (2020), Bergen (2021) og Rogaland (2022). Til fradrag kommer leieinntekter på 
Diakonova som er budsjettert med 2,2 MNOK i 2020 og 6,6 MNOK for hvert år i perioden 2021-
2024. Leieinntektene er budsjettert under posten «Inntekter», slik at disse må sees i sammenheng med 
eiendomskostnadene. I 2024 er konsulenttjenestene nede på et tilnærmet normalt nivå da 
samlokaliseringen er gjennomført.  

 

SCENARIER/USIKKERHET  

BUDSJETT 2019 

Det er relativt liten usikkerhet knyttet til budsjettet for 2020 da statstilskuddet utgjør ca 76 prosent av 
inntektene og er i stor grad allerede fastsatt. Det er også relativt liten usikkerhet knyttet til 
studieinntektene som utgjør ca 13 prosent av inntektene da de største utdanningene har gode søkertall 
og ventelister.  Det er derimot knyttet større usikkerhet til prosjektinntektene, men fordi 
prosjektinntektene utgjør en liten del av de totale inntektene (7 prosent) vil store prosentvise avvik i 
prosjektinntektene relativt sett bety mindre for høgskolen.  

Personalkostnadene utgjør ca 72 prosent av budsjettet for 2020 og er posten det er knyttet størst 
usikkerhet til. Usikkerheten vedrørende fastlønn gjelder to ting; lønnsoppgjøret i 2020 og at antall 
årsverk følger planene. Det er budsjettert med 3,5 prosent økning i lønnskostnadene fra mai 2020. Det 
er budsjettert med en betydelig økning i antall årsverk og personalkostnader, men opptrappingen kan 
styres underveis. Fordi det i liten grad budsjetteres med overlapping av stillinger, er det mindre 
sannsynlig at det blir flere årsverk enn budsjettert i 2020.  
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Kostnadene til variabel lønn henger i noen grad sammen med vakanser og sykerefusjoner, slik at 
eventuelle avvik i variabel lønn vil kunne gi motsatte avvik for fastlønn og sykerefusjoner.  

Øvrige kostnader utgjør ca 28 prosent av budsjettet i 2020. Høgskolenes virksomhet i Oslo skal 
samlokaliseres fra høsten 2020. Det er usikkerhet knyttet til utleie av Fredensborgveien 24 Q. Det er 
noe usikkerhet knyttet til kostnader knyttet til å etablere et modulbygg, til investeringer i infrastruktur, 
til flyttekostnader og om en klarer å realisere synergiene ved samlokalisering.  

Selv om det er relativt liten usikkerhet knyttet til de største postene i budsjett, vil små prosentvise 
endringer i inntektene og/eller kostnadene kunne medføre relativt store endringer i resultatet og 
egenkapitalen siden høgskolen har over 518 MNOK i inntekter og kostnader.  

 

LANGTIDSBUDSJETT (LTB) 2021-2024 

Det er naturlig nok knyttet betydelig større usikkerhet til langtidsbudsjettet 2021 – 2024 enn til 
budsjettet for 2020. Langtidsbudsjettet for 2021-2024 reflekterer at høgskolen er i vekst. Det 
budsjetteres med en betydelig økning i produksjonen og i ressursbruken. Hovedbildet i 
langtidsbudsjettet er at høgskolen nå er i ferd med å skape seg et større handlingsrom enn tidligere. 
Hovedgrunnen til det er økte studieavgifter og et økt antall studenter og en økning i studiepoeng- og 
kandidatproduksjonen  

Den største usikkerheten i langtidsbudsjettet er knyttet til om investeringene som gjøres i 
kompetanseløft og økt ressursbruk medfører økt aktivitet og inntekter. Likevel er vurderingen at 
langtidsbudsjettet er mindre usikkert enn det tidligere har vært for VID, da en har kommet lenger i 
samordning og samarbeid på tvers i utdanningene, forskningen og i administrasjonen. Høgskolen har 
fått bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene ved kompetanseløftet og bedre kontroll med 
sammenhengen mellom økt ressursbruk og økte inntekter. Det arbeides med felles fagplan på 
sykepleieutdanningen, som vil øke forutsigbarheten i ressursbruken i den desidert største utdanningen 
i VID (ca 38 prosent av de totale inntektene). Det arbeides videre med å ta i bruk et nyutviklet 
ressursstyringsverktøy som gir bedre kontroll over ressursbruken på emnenivå i de ulike utdanningene, 
og med å tydeliggjøre forventninger og resultatmål knyttet til FOU-tid i ulike typer stillingskategorier.    

Samtidig vil det være usikkerhet knyttet til samlokalisering av campus. Samlokalisering vil økte 
husleiekostnader og betydelige investeringer i infrastruktur, men vil også kunne medføre betydelige 
kvalitative og kvantitative synergier både i underving, forskning og i administrasjonen. Det er 
utfordrende å estimere hva synergiene vil være, og det er enda vanskeligere å faktisk realisere 
synergiene. Det er grunn til å tro at samlokalisering og campusutvikling vil gjøre høgskolen mer 
attraktiv for studentene, men fordi de fleste utdanningene krever praksis er det begrensninger knyttet 
opp mot opptak av flere studenter. Det er sannsynligvis betydelige muligheter i å utnytte konteksten 
plasseringene av campusene gir, både mot egne eiere og andre partnere.  
 
Det være potensial for ytterligere økning av prosjektinntekter gitt økningen i antall årsverk, 
førstekompetanse og FOU- tid. Høgskolen har utviklet et mer profesjonelt støtteapparat og mer 
erfaring i å utarbeide prosjektsøknader og i å gjennomføre prosjekter.  

Høgskolen budsjetterer med økonomisk overskudd i hele langtidsbudsjettperioden som er avhengig av 
at investeringene som gjøres medfører økt aktivitet. Det er budsjettert med en økning på ca 
407studiepoengekvivalenter (SPE) med uttelling fra 2019 til 2024 og økningen i 
studiepoengproduksjonen er hovedforklaringen til inntektsøkningen i LTB. Et avvik på 100 produserte 
(SPE) og tilsvarende færre uteksaminerte kandidater, gir et avvik i inntektene på over 4 MNOK. Det er 
en risiko for at antall studenter, studiepoengproduksjonen, kandidater og prosjektinntekter blir lavere 
enn budsjettert, men for de store bachelorutdanningene, som er avgjørende for bærekraften, er 
sannsynligheten for at høgskolen fortsatt rekrutterer godt og har god gjennomstrømming, høy. Master- 
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og videreutdanninger er imidlertid noe mer utsatte for økonomiske svingninger og konkurranse. 
Høgskolen kan styre balansen mellom nyansettelser og aktivitetsøkning som reduserer risikoen for at 
kostnadene øker betydelig mer enn inntektene.   

Langtidsbudsjettet er ikke indeksregulert. Dersom lønnsveksten øker mer enn satsene for 
statstilskuddet vil det ha store konsekvenser for resultatutviklingen for høgskolen. En økning på fem 
årsverk utover det som ligger i budsjett, vil medføre økte årlige kostnader på ca 3,5 MNOK. Det er 
også knyttet noe usikkerhet til premiesatsen for pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse, men det er 
en usikkerhet som høgskolen deler med hele UH-sektoren.     

Ansatte med førstekompetanse er etterspurt og det er flere enn VID i sektoren som strever med å heve 
den formelle kompetansen. Økt konkurranse om kompetansen kan medføre at lønningene på 
høgskolen vil øke utover det som er lagt til grunn i budsjettet.   

Statstilskuddets forsknings-, utdannings- og basistildeling er budsjettert separat som uavhengige 
variabler. Dvs. at endringer i antall studie- og forskningspoeng, får en direkte effekt på statstilskuddet. 
Usikkerheten knyttet til statstilskuddet gjelder utviklingen i satsene som statstilskuddet er basert på og 
produksjonen på høgskolen. 

Det blir stilt høyere krav til effektivisering i offentlig sektor og UH-sektoren kan sannsynligvis ikke 
forvente at statstilskuddene fortsetter å øke som de siste årene. Det er innført avbyråkratisering- og 
effektiviseringskutt i sektoren so akkumulert i 2020 utgjør kutt på ca 12 MNOK. Gitt at kuttene 
fortsetter i samme takt fremover vil effektiviseringskuttene inkludert de som allerede er effektuert 
utgjøre ca 20 MNOK ved utgangen av 2024. Gitt at dette skulle effektiviseres i form av reduksjon i 
antall stillinger tilsier dette en reduksjon på 24-27 årsverk. Det vil ikke være sannsynlig at en slik 
reduksjon vil kunne tas innenfor administrative støttestillinger som i så fall vil tilsi en reduksjon/ 
effektivisering også innenfor den faglige aktiviteten.  

VID har i de senere årene blitt tilført nye studieplasser og stipendiater. Kuttene i sektoren kan ses på 
som et generelt «omfordelingskutt» (saldering for finansiering av nye tiltak), mer enn direkte 
effektiviseringskutt. Kuttet blir da et virkemiddel for KDs styring av sektoren. Dog vil slike kutt, som 
tilbakeføres i form av øremerkede midler, redusere høgskolens handlingsrom på sikt og ikke minst 
dersom høgskolen ikke lenger er i vekst.  

Risikostyring vil være viktig for høgskolen og den viktigste måten å styre risikoen på er at hver ny 
ansettelse sees i sammenheng med økt produksjon/effektivisering og tilhørende inntekter eller 
kostnadsreduksjoner.  
 
Langtidsbudsjettet viser EK på ca 44,2 MNOK ved utgangen av 2020 (8,5 prosent av inntektene) og 
72,4 MNOK ved utgangen av 2024 (12,8 prosent av inntektene). Risikoanalysen viser at det er mange 
usikkerheter som gjør at VID trenger en solid egenkapital. Samtidig viser risikoanalysen at det er 
mulig å justere og tilpasse kostnadene til inntektene underveis.  
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Arkivsak-dok.: 19/01700-11 Arkivkode.:
SaksbehandlerTorhild Petra Bjerkreim / Anders Persson

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 02.12.2019

Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid

Forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) etableres master i

helsefremmende relasjonsarbeid, 120 studiepoeng, fra og med studieåret2020-2021

Sammendrag

Saken omhandler etablering av en ny masterutdanning, master i helsefremmende
relasjonsarbeid med fire studieretninger. Saksframlegget og vedleggene redegjør for
bakgrunnen for nyutviklingen og for studietilbudet. Saken fremmes etter at
masterutdanningen er akkreditert av Utdanningsutvalget 14. november 2019 og i tråd med
retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ved VID vitenskapelige
høgskole.

Vedlegg:
1. Notat om etablering av master i helsefremmende relasjonsarbeid
2. Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning psykisk

helsearbeid godkjent 25.11.19
3. Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning psykososialt arbeid

med barn og unge godkjent 25.11.19
4. Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og

avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19
5. Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP godkjent

25.11.19
6. Oversikt over fagmiljø master i helsefremmende relasjonsarbeid per 25. oktober 2019
7. Budsjett for master i helsefremmende relasjonsarbeid per 24.9.2019



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid

Bakgrunn for saken 
Fakultet for helsefag Oslo har med utgangspunkt i mandat gitt av rektor utviklet en 
masterutdanning etter en såkalt 1+1-modell. Modellen innebærer at én av følgende fire 
videreutdanninger inngår som første halvdel av mastergraden: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 
• Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk 
• SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av 

mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

Videreutdanningene utgjør mastergradens studieretninger. 

Den siste halvdelen er felles for alle studentene, uavhengig av studieretning, og består av et 
15 studiepoengs emne i etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid, et 15 
studiepoengs emne i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, samt en 
masteroppgave på 30 studiepoeng. 

I tråd med retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ved VID 
vitenskapelige høgskole er Utdanningsutvalget delegert myndighet fra styret til å godkjenne 
studieplaner, mens styret skal fatte vedtak om etablering av studietilbud som har et omfang 
over 60 studiepoeng. 

Utdanningsutvalget godkjente studieplanen 14. november 2019 og fattet samtidig vedtak om 
å tilrå overfor VIDs styre at masterutdanningen etableres fra og med studieåret 2020-2021. 

Saken fremmes nå for høgskolestyret for vedtak om etablering av masterutdanningen fra og 
med studieåret 2020-2021. 

Fakultetet redegjør i vedlagte notat om etablering av master i helsefremmende 
relasjonsarbeid og øvrige vedlegg for utviklings- og akkrediteringsprosessen, utdanningens 
forhold til eksterne og interne rammer og føringer, konkurransesituasjonen og økonomi. 

 

Oppsummering/konklusjon 

På bakgrunn av sakens dokumentasjon anser Fakultet for helsefag å vise at master i 
helsefremmende relasjonsarbeid vil være en positiv tilvekst til fakultetets og VIDs 
studieportefølje. Utdanningen og dens modell er nyskapende og svarer på internasjonale og 
nasjonale føringer både faglig og strukturelt, VIDs strategiske prioriteringer, samt til behovet 
og etterspørselen i markedet både for tverrfaglighet innenfor helse- og sosialsektoren, 
kompetanseheving gjennom videreutdanninger og påbygging til kompetansen som en 
masterutdanning gir. Utdanningen vil være en faglig nyvinning som har en særegen profil 
sammenlignet med tilgrensende studietilbud både nasjonalt og internasjonalt, og 
utdanningen vil være økonomisk bærekraftig. 

Masterutdanningen er utviklet og akkreditert i henhold til retningslinjer for utvikling, 
akkreditering og etablering av studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole. 
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Notat om etablering av master i helsefremmende relasjonsarbeid 

Om arbeidet med å utvikle studietilbudet og om valg av navn på masterutdanningen 
Det ble våren 2018 nedsatt en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til 
studieplan for en masterutdanning i psykisk helsearbeid. Prosjektgruppen har bestått av 
følgende medlemmer: 

• Marit Helene Hem (leder), professor 

• Hilde Lausund, studieleder 

• Elin Bolle Strand, førsteamanuensis 

• Eli Kvamme, førstelektor 

• Anders Persson, rådgiver 

• Gunnar Brox Haugen, rådgiver 

• Sylvi Lilledrange, studentrepresentant 

Dorothee Kaiser-Gjessing har vært knyttet til prosjektet som ekstern prosjektkonsulent. I 
tillegg har enkelte fagpersoner i utdanningene bistått i avgrensede arbeidsoppgaver i 
prosjektet. Gruppen har hatt til sammen 16 møter i tillegg til et to-dagers arbeidsseminar og 
et halvdagsmøte (med referansegruppen, se neste avsnitt). Det har også vært nedlagt et 
betydelig arbeid mellom prosjektmøtene. Det har vært avholdt jevnlige møter med 
prosjekteier (ledelsen i Fakultet for helsefag og Fakultet for sosialfag v/ dekan). 

Det ble nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe fra ulike praksisfelt, høgskoler og 
universitet (også innad i VID), samt brukergrupper. Referansegruppen ga innspill i en en-
dags workshop i oktober 2018, samt i en høringsrunde i mai 2019.   

Prosjektgruppens mandat fastsatte at den tverrfaglige masterutdanningen skulle bygges opp 
etter en 1+1-modell, hvor fire konkrete videreutdanninger (videreutdanning i psykisk 
helsearbeid, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning i rus- 
og avhengighetsproblematikk og SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram) kunne bygges på 
med 60 studiepoengs fellesdel til en mastergrad. 

De godkjente studieplanene (én for hver studieretning) er i tråd med prosjektmandatet, men 
navnet på mastergraden, master i helsefremmende relasjonsarbeid, er et annet enn det som 
opprinnelig var tenkt. Utgangspunktet var at masterutdanningen skulle omhandle psykisk 
helsearbeid. Man så imidlertid tidlig i prosjektet at et slikt navnevalg var misvisende siden det 
refererte til kun én av de fire videreutdanningene denne masteren skulle inkludere. Derfor ble 
navnet av prosjekteier endret til master i psykisk helse, for bedre å kunne ivareta bredden 
som samlet ligger i de fire videreutdanningene. Den videre utviklingsprosessen synliggjorde 
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imidlertid at dette navnet heller ikke var dekkende for den faglige sammenhengen mellom de 
fire videreutdanningene, og at navnet derfor ikke var egnet til å danne en faglig innramming 
for den felles masterpåbyggingsdelen. I den videre arbeidsprosessen har ulike navnevalg 
vært diskutert, der master i psykososialt relasjonsarbeid, master i psykisk helse- og 
sosialfaglig arbeid og master i relasjonsarbeid har vært de mest aktuelle. Diskusjoner rundt 
navnevalg har vært betydningsfulle for utarbeidelsen av denne masterens faglige profil. 

Navnet som fakultetet til slutt har landet på er master i helsefremmende relasjonsarbeid. I 
arbeidet har det vært av betydning å utvikle en master med en profil som kan ivareta VIDs 
verdigrunnlag og strategi og samtidig være et supplement til eksisterende masterutdanninger 
nasjonalt og regionalt. Alle de fire videreutdanningene vektlegger helsefremming, og 
helsefremmende relasjonsarbeid bygger på dette utgangspunktet. Etiske aspekter ved 
helsefremmende relasjonsarbeid, inkludert metodisk arbeid i form av systematisk etikkarbeid 
og -refleksjon, er derfor masterutdanningens tematiske omdreiningspunkt. 

Om akkrediteringen / godkjenning av studieplaner 
Fakultet for helsefag Oslo fremmet sak om godkjenning av studieplan for Utdanningsutvalget 
til møtet 10. oktober 2019. 

Utdanningsutvalget fattet ikke vedtak om å godkjenne studieplanen, men sendte saken 
tilbake til fakultetet for videre bearbeiding i tråd med innspillene utvalgets medlemmer kom 
med i møtet. 

De viktigste tilbakemeldingene fra Utdanningsutvalget var at fakultetet måtte utarbeide én 
studieplan per studieretning, hvor de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene i noen grad 
måtte tilpasses de konkrete studieretningene, samt at alle emnene (også de som inngår i 
videreutdanningsdelen) skulle framgå i emnebeskrivelsene. I tillegg ble fakultetet bedt om å 
tydeliggjøre fagområdet for masterutdanningene i presentasjonen av studiet (i 
studieplanene). 

Fakultetet fremmet saken på nytt for Utdanningsutvalget 14. november 2019. 

Utdanningsutvalget fattet i dette møtet vedtak om at studieplanene ble godkjent, samt vedtak 
om å tilrå overfor høgskolestyret at masterutdanningen etableres fra og med studieåret 2020-
2021. 

Redegjørelse for studietilbudet 
VIDs retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud fastsetter i punkt 
2.4.4 innholdskrav til saksframlegg til Utdanningsutvalget og styret i forbindelse etablering av 
studietilbud. Dette notatet vil i det følgende besvare innholdskravene punkt for punkt. 

1 En strategisk og faglig begrunnelse for etablering av studiet, det vil si vurdering av 
studiet i forhold til fakultetets og høgskolens fagprofil, strategiske planer og faglige 
satsingsområder. 

Master i helsefremmende relasjonsarbeid og de fire tilhørende videreutdanningene som 
utgjør masterutdanningens spesialisering er i tråd med VIDs formålsparagraf (§ 4) i 
vedtektene, som sier at VID skal utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og 
sosialsektoren, utdanningssektoren og kirken. 

Masterutdanningen svarer på flere av de viktigste hovedstrategiene som VIDs strategiplan for 
2018-2028 inneholder, både når det gjelder framtidsrettet utdanning, tverrfaglighet, 
praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og prioriteringen av sårbare og marginaliserte 
mennesker. 

Masterutdanningen svarer også på internasjonale, nasjonale og institusjonelle føringer om å 
tilby utdanninger innenfor en gradsstruktur. Etableringen av masterutdanningen vil medføre 
at tidligere, nåværende og framtidige studenter på de fire videreutdanningene får muligheten 
til å fortsette utdanningsløpet og får full uttelling for videreutdanningen i en mastergrad. Dette 
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vil også øke rekrutteringsgrunnlaget for VIDs phd-program i diakoni, verdier og profesjonell 
praksis. 

Samtidig vil 1+1-modellen sikre at VID fortsatt har et videreutdanningstilbud. Selv om det er 
antatt at etterspørselen etter arbeidstakere med mastergrad vil øke innenfor helse- og 
sosialsektoren, etterspør og finansierer arbeidsgivere fortsatt videreutdanningsløp for sine 
ansatte i større grad enn mastergradsløp. Ved å ha muligheten for begge deler svarer VID på 
etterspørselen i dagens marked, samtidig som VID er godt rustet for en framtid hvor den 
ekstra kompetansen som masterutdanningen gir er enda mer etterspurt enn i dag. 

Master i helsefremmende relasjonsarbeid, og de fire videreutdanningene som utgjør 
masterens studieretninger, bygger på politiske føringer gitt gjennom retningslinjer 
(rammeplan og forskrift til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid, retningslinjer 
fra Helsedirektoratet vedrørende SEPREP TU og videreutdanning i psykososialt arbeid med 
barn og unge), nasjonale handlingsplaner og politiske prioriteringer de seneste tiårene, om å 
satse på kompetanseheving og tverrfaglighet innenfor helse- og sosialsektoren. To av 
videreutdanningene, psykososialt arbeid med barn og unge og SEPREP Tverrfaglig 
Utdanningsprogram, er fullfinansiert av Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet. De to 
øvrige, psykisk helsearbeid og rus- og avhengighetsproblematikk, representerer også 
fagområder som er politiske satsningsområder (for eksempel i Helse Sør-Øst Regional 
utviklingsplan 2035). Det er derfor grunn til å være sikker på at både masterutdanningen og 
de tilhørende videreutdanningene vil være aktuelle og etterspurte i overskuelig framtid. 

2 Redegjørelse for krav til studiet, undervisning, læringsmiljø, fag- og forskningsmiljø, 
jf. §§ 2-2 og 2-3 i studietilsynsforskriften. 

§ 2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn 

Læringsutbyttebeskrivelsene både på overordnet nivå og på emnenivå er utarbeidet i tråd 
med kvalifikasjonsrammeverket. Læringsutbyttet er angitt i studieplanen i tråd med VIDs mal 
for studieplaner og emnebeskrivelser. 

Følgende navn er valgt på masterprogrammet: Master i helsefremmende relasjonsarbeid. 
Engelsk tittel: Master of Relational Work for Health Promotion. For øvrig vises det til den 
innledende redegjørelse for arbeidsprosess og navnevalg tidligere i saksfremlegget.  

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

Studietilbudet vil til en hvert tid være oppdatert på nyere forskning innenfor fagområdet og 
relevante metoder i praksis. Studiet vektlegger at kandidater selvstendig kan initiere og 
medvirke til faglig endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Studietilbudet 
kvalifiserer til VIDs phd-program I diakoni, verdier og profesjonell praksis, samt til relevante 
eksterne phd-programmer. 

§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for 
heltidsstudier. 

Masterutdanningen og alle videreutdanningene som er tilknyttet den har et stipulert 
arbeidsomfang som tilsvarer 1620 studentarbeidstimer per 60 studiepoeng. 
Studentarbeidsbelastningen er angitt per emne i studieplanen. 

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet 

Fakultetet viser til studieplanene for informasjon om innhold, oppbygging og læringsutbytte. 
Når det gjelder infrastruktur, vil masterutdanningen være samlingsbasert, og under 
samlingene vil undervisnings- og andre læringsaktiviteter foregå på flere av VIDs campuser i 
Oslo, Sandnes/Stavanger og Bergen. Samlingene i masterpåbyggingsdelen vil foregå i Oslo. 
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§ 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. 

Opplysninger om undervisnings-, lærings- og vurderingsformer foreligger i studieplanene. 
Disse er utformet nettopp med tanke på å svare til læringsutbyttet som er satt for 
utdanningen, og de legger også opp til stor grad av studentaktiv læring. 

§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid 

Avhengig av studiespesialisering vil studietilbudet ha ulike koblinger til forsknings- og 
utviklingsarbeid, inkludert til ulike forskningsgrupper i VID og eventuelt eksternt. 
Studietilbudet vektlegger en sammenheng mellom den enkelte spesialisering og fordypning i 
masterpåbygning både innenfor praksis, prosjektarbeid og veiledning. 

§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart 

Se studieplanenes punkt 5 for redegjørelse for internasjonaliseringsaspekter ved 
utdanningen.  

Fakultetet vil legge til at det har som ambisjon å arbeide med å utvikle en engelskspråklig 
versjon av substansemnet (etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid), 
da resultatene av søkene på sammenlignbare studietilbud internasjonalt viser at 
substansemnets vektlegging av etiske perspektiver og systematisk refleksjon i 
relasjonsarbeid i mindre grad er dekket. Det gir grunn til å anta det kan være et marked for 
dette studiet internasjonalt, og at det kan være et godt tiltak for å øke den såkalte inn-
mobiliteten for fakultetet og VID.  

§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant 

Se studieplanenes punkt 5 for redegjørelse for mobilitetsvindu i utdanningen. 

§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted 

Det er ikke praksisstudier i den felles delen av masterutdanningen. Videreutdanningen i 
psykisk helsearbeid er den eneste av de fire videreutdanningene hvor det er praksisstudier 
(jf. Rammeplan og forskrift for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 2005). Fakultetet 
jobber for tiden med å få på plass praksisavtaler for denne videreutdanningen. 

§ 2-3 Fagmiljø 

Se vedlagte oversikt med opplysninger over vitenskapelig ansatte tilknyttet programområdet. 
Oversikten viser at fagmiljøet for masterutdanningen dimensjonert slik at det er stort nok og 
har en sammensetning og samlet kompetanse som dekker alle emner og kompetansekrav i 
studietilbudet. 

3 Vurdering av behov for studiet, regionalt og nasjonalt (internasjonalt), og hvilke 
studier det eventuelt konkurrerer med 

Masterstudiet i helsefremmende relasjonsarbeid vil være en utdanning for fremtidens 
profesjonsutøvere. Dette er i tråd med VIDs strategidokumenter (VID, 2017). Høgskolen 
ønsker å styrke sin posisjon og strekke seg for å skape fremragende fagmiljøer og ha en 
tydelig verdiprofil. VID ønsker å profilere og rekruttere verdibevissthet, kulturforståelse og 
livssynskompetanse (VID, 2017). 

Vurderingen av behovet for studiet og grunnlaget for studentrekruttering tar utgangspunkt i 
utdanningens studieplaner. Innholdet i studieplanene ses opp mot sentrale føringer i 
Stortingsmelding 44 Utdanningslinja (2008-2009) og Samhandlingsreformen (2008-2009), 
samt praksisfeltets tilbakemeldinger om behov for kompetanse (fleksibelt etter en 1+1-modell 
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eller et «vanlig» 2-årig masterløp) (Meld.St. 13, 2011-2012). Praksisfeltets behov og ønsker 
er kommet fram i en gjennomført workshop ved VID.  

Vurdering av grunnlaget for studentrekruttering består av en kartlegging av hvilke studier 
nasjonalt og internasjonalt som ev. kan representere konkurrenter for VID. Analysen tar 
utgangspunkt i følgende variabler: de enkelte studiers profil (hva vektlegges), organisering av 
studiet (1+1-modellen eller et «vanlig» 2-årig masterløp), studiepoeng, modell for studiet, 
masteroppgavens studiepoeng, praksis (organisering, lengde, innhold), hvem kan søke og 
pris på studiet. 

Politiske/nasjonale føringer 

Stortingsmelding 44 viser til at en stadig mer kompleks verden bidrar til at vi trenger mer 
kunnskap og kompetanse for å møte samfunnets utfordringer og å utvikle oss som 
mennesker. Et økt behov for læring gjennom hele livet betyr videre at det må være enkelt å 
vende tilbake til utdanning når det er behov for det. Opptrappingsplanen for psykisk helse var 
en omfattende helsepolitisk reform der det ble satt av øremerkede midler i 10 år i perioden 
1998-2008 for å bidra til en kvalitativ og kvantitativ bedring av tjenestene for mennesker med 
psykiske helseutfordringer, inkludert at sektorer og tjenesteytere skulle bidra til å etablere 
behandlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivåer. Reformen har hatt en 
grunnleggende rolle i utviklingen av psykisk helsearbeid i Norge. 

Samhandlingsreformen legger vekt på blant annet rett kompetanse på rett sted som 
vesentlige satsingsområder for å motvirke at mennesker med kroniske sykdommer, 
rusproblemer og psykiske lidelser skal bli tapere i dagens helse-Norge (Helsedirektoratet, 
2008-2009, s. 3). Helsepersonellet representerer den mest betydningsfulle innsatsfaktoren i 
helsetjenesten. Utdanning av helsepersonell til alle deler av tjenesten er dermed et vesentlig 
virkemiddel for å nå samhandlingsreformens intensjoner og samfunnets behov 
(Helsedirektoratet, 2008-2009, s. 125).  

Hvilke kompetansebehov har dagens praksisfelt? 

Stortingsmelding 44 viser til et arbeidsliv der kompetansebehovene endrer seg kontinuerlig 
og kravet til utdanning øker. Samspillet mellom utdanningsinstitusjonene og omverdenen bli 
stadig viktigere i dimensjonering av høyere utdanning og for planlegging av utdanningsløp. 

VID har gjort en kartlegging for å undersøke hvilket behov praksis har når det gjelder en 
masterutdanning i psykososialt relasjonsarbeid (som var benevnelsen på studiet i en tidligere 
arbeidsfase). Det har vært holdt workshop der tverrfaglige faggrupper av samarbeidspartnere 
i praksis har arbeidet fram forslag til innhold i masterutdanningen. Forslagene tar 
utgangspunkt i hvilke behov for kompetanse fagfeltet opplever å ha.  

Praksisfeltets vurdering av behovet for utdanningen 
Første spørsmål i kartleggingen utforsket behovet for utdanningen. Det viste seg å være 
vesentlig interesse for en tverrfaglig master for å fange opp breddekompetansen og styrke 
samhandlingen. Enigheten var stor om at behovet for et slikt masterprogram vil bli stadig 
større fremover. Samtidig stilte noen spørsmål til hvorvidt praksisfeltet har beskrivelser og 
arbeidsoppgaver som er spesifikke for denne typen utdanning. Det ble også nevnt at 
arbeidslivet mangler retningslinjer for økonomisk uttelling for masterutdanning. Det var likevel 
stor enighet om at masterutdanningen peker mot en profil det er behov for i praksis. Behovet 
for utdanning av personer med en forskningsmetodisk kompetanse ble også vektlagt. 

Innholdet i utdanningen 
Kartleggingen tok videre utgangspunkt i fire hovedområder: kommunens kompetansebehov, 
spesialisthelsetjenestens kompetansebehov, masterutdanningens forhold til 
velferdsteknologi/digitalisering og forskningens plass i masterutdanningen. Utdanningens 
studieplaner har konkretisert praksisfeltets ønsker gjennom den tverrfaglige profilen og de tre 
kjerneområdene i studiet (se studieplane). 
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Høringsrunde 

Utkastet til studieplan har vært sendt ut til samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt. 
Ledere og ansatte ved praksis har vært bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de tenker at 
studiet kan bidra til å styrke kompetansen i praksisfeltet. Tilbakemeldingene fra 
høringsrunden er tatt hensyn til i studieplanene. 

4 Vurdering av grunnlaget for studentrekruttering/interesse for studiet. 

I vurderingen av grunnlaget for studentrekruttering har det vært nødvendig å kartlegge hvilke andre 
studier nasjonalt og internasjonalt som kan representere konkurrent til VIDs Master i helsefremmende 
relasjonsarbeid. 

Kartleggingen tyder på at særpreget for utdanningen i sammenligning med andre masterutdanninger i 
Norge og internasjonalt som kan representere konkurranse for master i helsefremmende 
relasjonsarbeid kort oppsummert er: 

• En vektlegging av helsefremming og relasjonsarbeid knyttet til etikk 
• En vektlegging av konkrete metoder knyttet til relasjonsarbeid 
• En bredde i kraft av at fire videreutdanninger fra helse- og sosialfeltet er inkludert 
• En nyskaping i form av å kombinere helsefremming og relasjonsarbeid til 

helsefremmende relasjonsarbeid som et studietilbud 
• Spesielt for internasjonale utdanninger: kombinasjonen av relasjoner og etikk 

Følgende studier nasjonalt kan representere konkurranse til VIDs master i 
helsefremmende relasjonsarbeid: 

Oslo Met: Master i psykisk helsearbeid (Oslo Met, 2019). 

Profil Psykisk helse sett i et livsløpsperspektiv og familien som et 
komplekst helsesystem. Vektlegger holdninger, kommunikasjon, 
relasjonsteorier og omsorgsteorier, og at studenten gjennom 
studiet opparbeider kompetanse i å kommunisere relasjonelle 
utfordringer vedrørende forhold som fremmer og hemmer 
organisering av helsetjenestene i et bedrings- og brukerperspektiv.  

Antall år deltid/heltid 4 år på deltid  

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 studiepoeng– 1+1 modell 

Masteroppgaven 30 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• Treårig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller 
annen relevant utdanning på samme nivå. 

• Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.  

Pris på studiet Studenten betaler kun semesteravgift 

Praksis Prosjektrettet praksis med fokus på organisering av psykisk 
helsetjeneste i et bedringsperspektiv – 3 uker 
Veiledet praksisstudie - 8 uker à 30 timer 

 
 

 



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Notat om etablering av master i helsefremmende relasjonsarbeid

7 
 

UiA – Universitetet i Agder: Master i psykososial helse 

Profil Studiet gir kompetanse for arbeid med psykososial helse. Studiet 
gir muligheter for ulike spesialiseringer som psykisk helsearbeid, 
rusrelatert arbeid, miljøterapeutiske tilnærminger og sexologi. 

Studentene får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale 
problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og 
ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende 
prosesser. Studentene får kunnskap om ulike teorier innenfor 
helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og 
forskningsmetoder. 

Antall år deltid/heltid 4 år på deltid  

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 studiepoeng – 1+1 modell 

Masteroppgaven 30 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• Bestått bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, 
ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller 
vernepleie. Søkere med annen høyskole- eller 
universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan, etter 
særskilt vurdering, bli tatt opp som studenter. For opptak til 
spesialisering i psykisk helsearbeid eller sexologi kreves i 
tillegg minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført 
utdanning. 

Pris på studiet - 

Praksis Videreutdanningen inkluderer praksis  

 

UiS – Universitetet i Stavanger: Master i rus og psykisk helsearbeid 

Profil Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, 
humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny 
kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og 
uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene. 
Individ-, gruppe- og samfunnsnivå. 

Antall år deltid/heltid 2-årig fulltidsstudium, 3-årig deltidsstudium  

Organisering Tilbys både som heltidsstudium og som deltidsstudium 

Studiepoeng 120 studiepoeng – 1+1 modell 

Masteroppgaven 40 studiepoeng 
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Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, 
fysioterapi eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor 
disse områdene.  
Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn 
kan vurderes for opptak, dersom utdanning inneholder klinisk 
praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har 
relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig 
forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt 
forskningsmetode på bachelornivå og oppfyller dybdekravet på 
minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning 
av minimum 120 studiepoeng omfang innenfor fagområdet til 
masterstudiet. 

Pris på studiet - 

Praksis - 

 

EVU (Universitetet i Stavanger i samarbeid med psykiatrisk divisjon, SUS) - Master i 
relasjonsbehandling 

Profil Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling som tar utgangpunkt 
i den humanistiske psykiatrien. Studentene kan velge fordypning 
innen miljøterapi eller individualterapi.  

Å bringe terapeutens erfaringsbaserte kunnskap fra «taus 
kunnskap» og fram i en tilgjengelig form er et hovedfokus. 

Antall år deltid/heltid Deltid over 3 år 

Organisering Modulbasert og Samlingsbasert 

20 timers prosessbasert gruppeveiledning (egenutvikling) 

Studiepoeng 90 studiepoeng 

Masteroppgaven 30 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller 
utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) 
eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag. Det stilles krav til 
at søkere har minimum 2 års relevant klinisk erfaring. Det 
forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis 
under hele utdanningen. 

Pris på studiet 28 000 pr semester + semesteravgift og pensumlitteratur 

Praksis Det forutsettes at studentene er i relevant klinisk praksis under 
hele utdanningen. 
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HVL – Høgskolen på Vestlandet- Campus Bergen: Master i psykisk helse- og rusarbeid 

Profil Tverrfaglig studium som vektlegger god faglig samhandling med 
brukere og pårørende. Viktige tema er rus, vold, immigrasjon, 
fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid og å leve med 
alvorlig psykisk diagnose. 

Antall år deltid/heltid 3 år: Første år heltid, de to neste årene på deltid 

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven 45 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• 3-årig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på 
bachelornivå (180 studiepoeng). Ett års relevant heltids 
yrkespraksis etter fullført utdanning. 

Pris på studiet - 

Praksis 9-ukers praksis 

 

INN – Høgskolen i Innlandet: Master i psykisk helsearbeid (Elverum) 

Profil Studiet har en fler- og tverrfaglig klinisk og praktisk tilnærming 
hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er 
sentrale tema. Studiet gir innsikt i, forståelse for og tydeliggjør en 
kritisk dimensjon til forhold som fremmer psykisk helse og sosial 
tilhørighet for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke 
faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.  

Antall år deltid/heltid 4 år på deltid 

Organisering De to første årene - samling fast en dag i uka x 3 i mnd  

3. og 4. studieår - samlingsbasert  

Masteroppgaven (4.år) kan tilrettelegges for gjennomføring på 
heltid. 

1+1 modell 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven 35 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Yrkesutøvere innen velferdsyrkene som har bachelor/cand.mag. 
grad i ulike helse- og sosialfaglige utdanninger samt minst to års 
relevant yrkespraksis etter endt utdanning 

Pris på studiet Semesteravgift og pensumbøker 

Praksis Ti uker praksis (30t/uke) fordelt på de to første årene, seks uker 
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klinisk praksis første år og fire uker prosjektpraksis andre år.  

 

 INN – Høgskolen i Innlandet: Master i psykososialt arbeid med barn og unge (Lillehammer) 

Profil Det er et overordnet læringsmål at deltakerne etter endt utdanning 
skal kunne initiere og gjennomføre forebyggende og 
helsefremmende arbeid med barn og unge og familier i krise. 

Antall år deltid/heltid 2 år deltid  

Organisering Samlingsbasert, 1+1 modell   

Studiepoeng 60 studiepoeng (+ 60 studiepoeng fra videreutdanning) 1+1 modell 

Masteroppgaven 30 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Opptak på masterpåbygging forutsetter fullført og 
bestått Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn 
og unge 

Pris på studiet - 

Praksis Ikke praksis 

 

INN – Høgskolen i Innlandet: Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge 

 

Profil 

Forebyggende og behandlende arbeid med barn og unge (0-25 
år). Spesielt fokus rettes mot barn og unges relasjoner og 
samhandling med hverandre. Familieperspektiv, migrasjon, 
pluralitet, minoritet, kulturell variasjon. 

Antall år deltid/heltid 2 år på fulltid, 4 år på deltid 

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 

Masteroppgaven Valgfritt 30 studiepoeng eller 45 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Bachelorgrad i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller 
velferdsfag.  

Pris på studiet - 

Praksis - 
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HiØ – Høgskolen i Østfold: - Masterstudium i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis  

Profil Studiet vektlegger yrkesutøvelse, samhandling, fagutvikling og 
samfunnsansvar. Faglige fokus er psykososialt arbeid gjennom 
helhetlig og inkluderende tilnærming. Menneskelige problemer ses 
i sammenheng med mellommenneskelige og samfunnsmessige 
forhold. Tilnærming med både psykologiske, sosiale, medisinske 
og biologiske forståelsesformer. 

Valgemner: psykisk helsearbeid, rusproblematikk, barn og unge 

Antall år deltid/heltid 4 år på deltid 

Organisering Samlingsbasert  

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven 45 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, grunnskole-
/allmennlærer, barnehage-/førskolelærer med minst 2 års relevant 
praksis. 

Annen bachelor med minst 4 års relevant praksis. 

Pris på studiet - 

Praksis 8 uker ved egnet praksissted, fordelt på 3., 4. og 5.semester.  

 

USN – Universitetet i Sørøst-Norge: Master i samfunn og helse – Forebyggende arbeid med barn og 
unge 

Profil Forebyggende arbeid med barn og unge ut fra en tverrfaglig 
forståelse av kompleksiteten i dagens oppvekst: 
samfunnsmessige forhold, marginalisering og inkludering, nye 
familiemønstre, venner, kulturelt mangfold, økende globalisering 
og mediepåvirkning. Relasjonelle og individuelle forhold. Hva 
hemmer eller fremmer deltakelse og sosial integrasjon for utsatte 
barn og unge.  

Antall år deltid/heltid  

Organisering Samlingsbasert. Fellesemner for alle studieretningene veksler 
mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. 
Studieretningsemnene undervises ved campus Porsgrunn 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Notat om etablering av master i helsefremmende relasjonsarbeid

12 
 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende 
utdanning. Gjennomsnittskarakter C eller bedre. 

Pris på studiet - 

Praksis - 

 

USN – Universitetet i Sørøst-Norge: Master i samfunn og helse – Psykisk helse og rusarbeid 

Profil Tverrfaglig. Samfunns- og humanvitenskapelig tilnærminger til 
psykisk helse og rus. Fokus på utvikling av relasjons- og 
kommunikasjonskompetanse. Likeverdige og gjensidige 
relasjoner, tilstedeværelse og samhandling med bruker. Studiet 
vektlegger psykisk helse- og rusarbeids sosiale, 
samfunnsmessige, politiske og kulturelle kontekst. 

Antall år deltid/heltid Deltid over 4 år 

Organisering Samlingsbasert. Fellesemner for alle studieretningene veksler 
mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. 
Studieretningsemnene undervises ved campus Porsgrunn 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven  

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller 
tilsvarende utdanning. Gjennomsnittskarakter C eller bedre. 

Pris på studiet - 

Praksis - 

 

UIT (Universitetet i Tromsø) - Norges arktiske universitet: Psykisk helsearbeid - Master 

Profil Tverrfaglig studium. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan 
psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og 
erfaringer og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike flerkulturelle 
kontekster. Fokus på personsentrert behandling og omsorg, samt 
styrking av livskvalitet for mennesker med psykiske problemer og 
lidelser og deres pårørende.  

Antall år deltid/heltid 3 år 

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven 40 studiepoeng 
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Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller 
universitetsutdanning i helse- eller sosialfag, Minimum ett års 
relevant praksis 

Kan søke om innpass for tidligere utdanning. 

Pris på studiet - 

Praksis 8 uker i 3. semester – 2- studieår 

 

NTNU- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Master i psykisk helse 

Profil Erfaringsbasert master i psykisk helse er et samlingsbasert 
masterprogram for de som jobber med psykisk helse hos barn, 
unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at man skal kunne jobbe 
ved siden av. Man kan ta enkeltemner i barn og unges psykiske helse 
uten å være tatt opp til masterprogrammet. Det er også mulig å 
ta videreutdanning i psykisk helsearbeid på 60 studiepoeng, eller 
enkeltemner innen psykisk helsearbeid og miljøterapeutisk arbeid. 
Studiet består av en fellesdel som er lik for de tre studieretningene 
og emner som er forskjellig for studieretningene, 
samt masteroppgaven. Når man søker opptak velger man mellom 
tre studieretninger: 

• Barn og unges psykiske helse og barnevern 

• Miljøterapeutisk arbeid 

• Psykisk helsearbeid 

Nevner livsløpsperspektivet i LUB. 

Antall år deltid/heltid Deltid 

Organisering Samlingsbasert 

Studiepoeng 120 studiepoeng 

Masteroppgaven 45 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• Personer med bachelorgrad eller tilsvarende i helse- og 
sosialfag med interesse for psykisk helsearbeid, enten som 
praksis, fagområde eller forskning. 

Pris på studiet - 

Praksis - 

 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Master i Barn og unges psykiske helse og 
barnevern 
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Profil Studieretningen handler om å forstå og forbedre barn og unges 
psykiske helse, utviklingsmuligheter og omsorgssituasjon. 
Studieretningen har fire fordypningsområder: Traumatisering; 
nevroutviklingsforstyrrelser (autisme); sped- og småbarns 
psykiske helse; ungdom, rus og avhengighet 

Antall år deltid/heltid Deltid 

Organisering Erfaringsbasert; samlingsbasert? 

Studiepoeng  

Masteroppgaven 120 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

• - 

Pris på studiet - 

Praksis - 

 

Oppsummering 

Det ser ikke ut til å være studier som i sin profil vektlegger helsefremmende relasjonsarbeid knyttet til 
etikk. Noen av studiene har fokus på kommunikasjon og relasjonelle temaer, men så langt som vi kan 
bedømme, er det i mindre grad vekt på etikk og konkrete metoder i relasjonsarbeid. 

Oslo Met har livsløpsperspektivet som del av sin profil i masterstudium i psykisk helsearbeid. Noen av 
studiene rettet mot barn og unge nevner oppvekst i sin profil. Det samme gjør NTNU i 
læringsutbyttebeskrivelser. Master i helsefremmende relasjonsarbeid har imidlertid en bredde i kraft 
av at fire ulike studieretninger innenfor helse- og sosialfagfeltet er inkludert. Helsefremmende 
relasjonsarbeid vil derfor være relevant for helse- og sosialprofesjoner som møter mennesker i ulike 
faser og situasjoner i livsløpet.  

I tråd med sentrale føringer i samhandlingsreformen og i St. meld. nr. 44 vektlegges betydningen av 
at pasient/bruker, pårørende og helsepersonell jobber sammen for å muliggjøre bedre løsninger på 
komplekse problemstillinger. Ut fra det vi ser av beskrivelser av andre tilsvarende masterprogram, er 
det grunn til å anta at samarbeid mellom alle berørte parter er vektlagt i de fleste av programmene.  

Ut fra kartleggingen er vår vurdering at kombinasjonen av kjerneverdier, som er vektlagt i VIDs 
master, står i en særstilling. Så langt vi kan se er begrepet «helsefremmende relasjonsarbeid» ikke et 
etablert begrep verken som studietilbud eller som klinisk virksomhet.   

VIDs masterprogram i helsefremmende relasjonsarbeid er, i likhet med flere andre 
masterutdanninger, et tverrfaglig studietilbud. Studiet er tenkt som en påbygning for fire ulike 
videreutdanninger. Tanken om en faglig bro og en felles plattform (VID, 2019) er i tråd med 
Samhandlingsreformens (2008-2009) føringer om tverrfaglighet og samhandling. Dette 
masterprogrammet er derfor å forstå som en faglig nyvinning. 
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Følgende studier internasjonalt kan representere internasjonale utvekslingsmuligheter for 
VIDs master i helsefremmende relasjonsarbeid 

Oxford University: Mst in Practical Ethics 

Profil Tverrfaglig studium med hovedfokus på 
praktisk etikk og filosofi, hvor av et av 
underfokusene er psykiatri og mental helse. 
Målet er at studentene skal lære å anvende 
filosofisk analyse på etiske problemstillinger 
i det virkelige liv. Utdanningen beskrives 
som relevant for studenter med en rekke 
faglige bakgrunner, inkludert medisin og 
andre helsefag, kognitiv vitenskap, filosofi, 
bioetikk og juridisk og offentlig politikk.  

Antall år deltid/heltid 2-3 år på deltid 

Organisering  Samlingsbasert 

Studiepoeng  

Masteroppgaven  

Opptakskrav/Krav om forkunnskaper Bachelorgrad av høy faglig kvalitet (kalles 
bachelordegree with honours på engelsk, og 
henviser til at bachelorgraden skal til at være 
av høyere faglig nivå enn en vanlig 
bachelorgrad.  

Studenter med manglende relevant 
utdanning kan bli tatt opp på studiet på 
grunnlag av tilstrekkelig relevant 
yrkeserfaring og/eller annen oppnådd 
utdanning om dette gjenspeiler bevis på 
egnethet.  

Pris på studiet £17,530. Tilsvarer ca 194 000 NOK. 

Praksis  

 

Kings College London: Mental Health, Ethics & Law MSc 

Profil Tverrfaglig studie med fokus på grensegangene mellom mental helse, 
etikk og juss. Fokus på teori, men som samtidig er nært knyttet opp til 
realistiske dilemmaer innenfor mental helse. Studentene vil få 
nødvendige ferdigheter til å analysere og kritisere gjeldende lovverk, 
praksis og politikk innenfor mental helse.  

Antall år deltid/heltid 1 år på fulltid, 2 år på deltid 
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Organisering  Ukentlige forelesinger (6-8 per uke for fulltidsstudenter, og 2-3 per uke 
for deltidsstudenter) 

Studiepoeng 180 studiepoeng 

Masteroppgaven 60 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav om 
forkunnskaper 

 Bachelorgrad innenfor relevant fagfelt (for eksempel sykepleie, sosialt 
arbeid, juss, medisin, filosofi, og psykologi). 

ELLER 

“a qualification appropriate to the programme in medicine; or a 
professional mental health qualification”. 

Pris på studiet Fulltid:  

EU: 9990 pund per år (tilsvarer ca 110 000kr) per år  

Internasjonale studenter: 21300 pund per år (tilsvarer ca 336 000kr) per 
år  

Deltid: 

EU: 4995 pund per år (tilsvarer ca 55 000kr) per år  

Internasjonale studenter: 10650 (tilsvarer ca 118 000kr) per år for  

Praksis  

 

Maastricht University: Mental Health, M.Sc. 

Profil Tverrfaglig master med fokus på psykiske lidelser, teoretiske 
modeller, og terapeutiske tilnærminger. Gir studentene kunnskap og 
praktiske ferdigheter som kreves for å vurdere og håndtere ulike 
problemer innen mental helse, behandlinger og system. Studentene 
kan velge å fordype seg i enten voksenpsykopatologi eller barne- 
og ungdomspsykopatologi.  

Antall år 
deltid/heltid 

1 år heltid, 2 år på deltid 

Organisering  Undervisning foregår på nederlandsk, mens pensumet er på 
engelsk.  

Studiepoeng 62 ECTS 

Masteroppgaven  

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Bachelor i mental helse, spesialisering i mental helse, eller bachelor 
og master i psykologi.  

Studenter må i tillegg bestå en engelsk språktest og en akademisk 
test.  

Pris på studiet EU/EUA: 2083 euro (tilsvarer ca 20 000 kr) 

Internasjonale studenter: 16800 euro (tilsvarer ca 167 000 kr) 
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Praksis Studentene har mulighet til praksis. Antall timer eller uke er ikke 
oppgitt, men for opptak på videre i studier i Nederland kreves 
minimum 520t.  

 

Utrecht University: Applied Ethics 

Profil Tverrfaglig studie med fokus på samspillet mellom moralsk praksis 
og etisk teori, med mål å lære studentene å utforske etiske teorier i 
forhold til faktiske praktiske dilemmaer. Eksempel på fagbakgrunner 
som passer her: medisin, juss, filosofi, økonomi, helsefag.  

Antall år 
deltid/heltid 

1 år fulltid, 2 år deltid 

Organisering  Fulltid/ikke samlingsbasert 

Studiepoeng 60 credits 

Masteroppgaven 20 credits 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Utdanningen krever at studentene allerede har teoretisk kunnskap 
om etikk og/eller filosofi. Dette vises gjennom: 

- Bachelorgrad i filosofi, eller 

- Bachelorgrad i annet fag med fordypning i etikk eller filosofi 

- Gjennomsnittskarakter B eller bedre 

Pris på studiet EU/EUA: 2083 euro (tilsvarer ca 20 000 kr) per år 

Internasjonale studenter: 16600 euro (tilsvarer ca 164000 kr) per år 

Praksis Mulighet for praksis i nasjonal eller internasjonal organisasjon eller 
som gir 10 EC 
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Trinity College Dublin 

Profil Studiet har som mål å styrke samarbeidet mellom fagdisipliner som 
arbeider med personer med psykiske helseproblemer. Studenter på dette 
kurset kommer fra en rekke yrker: sykepleie, medisin, ergoterapi, sosialt 
arbeid, juss, psykologi, og fengselsvesen. Inkluderer fag som 
Medborgerskap og sosial inkludering av brukere av psykiske 
helsetjenester, Etikk, Etikk og Juss, Vitenskapsfilosofi, Teoretiske 
perspektiver på mental helse, og Selvmord, selvmordsatferd og 
selvskading.  

Mulig å fordype seg i Mental helse for Barn, ungdom og familie 

https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=DPTNM-
MHEA-1F09 

Antall år 
deltid/heltid 

1 år heltid, 2 år deltid 

Organisering   

Studiepoeng 60 studiepoeng 

Masteroppgaven 30 studiepoeng 

Opptakskrav/Krav 
om forkunnskaper 

Søkere må ha relevant arbeidserfaring, og 

Relevant bachelorgrad av høy kvalitet (honours degree) 

Pris på studiet  

Praksis Praksis om man fordyper seg i Barn, ungdom og familie.  

 

Australian Catholic University: Master of Mental Health 

Profil Programmet er utviklet spesielt for 
helseklinikere som ønsker å arbeide i 
spesialisthelsetjenesten for psykisk 
helsevern.  Har som mål å utvikle kunnskap 
og ferdigheter på spesialistnivå i en lang 
rekke tjenester innen mental helse inkludert 
akutte psykisk helsevern; geriatrisk psykisk 
helsevern; barne- og ungdomspsykisk 
helsevern og; rehabilitering og psykisk 
helsevern. 

Antall år deltid/heltid 1,5 år heltid eller tilsvarende deltid 

Organisering  Utdanningen foregår på universitetet, men 
kan også tas via internet 

Studiepoeng 120 credits 
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Masteroppgaven 40 credits 

Opptakskrav/Krav om forkunnskaper Helsefaglig bachelor faglært helsearbeider 
innenfor psykisk helse 

Pris på studiet 19252 $ per år (tilsvarer ca 118 000 kr).  

Praksis  

 

Oppsummering 

Følgende søkeord har blitt brukt  

• Master in mental health 
• Interdisciplinary studies in mental health 
• Master in practical ethics 
• Master in mental health and ethics 
• Psychosocial master program 

Inklusjon/eksklusjon 

Målet med dette søket var å finne tverrfaglige studier med fokus på psykisk helse. Studier 
med ensrettet profesjonsfokus ble derfor ekskludert. For eksempel fremstilte en del 
programmer seg som tverrfaglige, men hadde hovedvekten på psykologi. Disse ble 
ekskludert. Programmer med hovedfokus på psykoterapeutiske tilnærmingen ble også 
ekskludert.  

Funn 

Dette er et begrenset søk, og vi må ta forbehold om at det finnes programmer vi ikke har 
funnet. Men ut fra funnene vi har ser vi at det foreslåtte masterprogrammet ved VID har et 
hull å fylle. Det kan virke som om kombinasjonen psykisk helse, etikk og relasjon er sjelden. 
Mens psykisk helse og etikk er presentert som fokusområder i flere av programmene, er ikke 
relasjon inkludert som et fagområde. Masterprogrammene med et sterkt etikkfokus er 
kanskje de det er mest naturlig å sammenligne seg med. Disse hadde heller ikke et 
relasjonsfokus.  

5 Redegjørelse for økonomi/hvordan studiet skal finansieres 

Masterutdanningen vil finansieres via studieinntekter (studieavgifter) og resultatbaserte 
overføringer via statsbudsjettet (studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon). 

Fakultet foreslår en studieavgift på kr 10.000 per semester for deltidsstudenter og kr 13.000 
per semester for heltidsstudenter. Med dette plasserer en seg i midtsjiktet sammenliknet med 
tilsvarende utdanninger ved VID, noe som er gjort ut fra en vurdering av hva som er rimelig å 
forvente i dagens marked. 

Når det gjelder den resultatbaserte finansieringen vil masterutdanningen ligge i 
finansieringskategori D, som per i dag gir kr 49.400 per 60 studiepoeng og kr 38.050 per 
ferdige kandidat. 

Den resultatbaserte finansieringen blir overført to år etter at den faktiske produksjonen finner 
sted. Det påregnes derfor et underskudd de første årene, men budsjettet tilsier at 
utdanningen vil skape økonomisk fortjeneste fra den resultatbaserte finansieringen slår inn 
for fullt i 2023. Se vedlagte budsjett for de fem første årene (2020-2025).  
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6 Redegjørelse for hvor stor administrativ ekstraressurs etableringen medfører 

VID har ingen standard for å beregne administrativ ressursbelastning per student eller 
lignende. Etter fakultetets vurdering vil utdanningen kreve normal belastning på fakultetets 
administrative ressurser og på fellesressursene. 

7 Opplysninger om IKT-ressurser, bibliotek og annen nødvendig infrastruktur 

Studentene vil ha tilgang til IKT-ressurser og bibliotekstjenester på lik linje med øvrige VID-
studenter. Utdanningen vil være samlingsbasert. I første omgang vil undervisning og øvrige 
læringsaktiviteter under samlingene foregå på VID Oslo, campus Diakonhjemmet. Avhengig 
av studenttilfang vil det kunne være aktuelt å tilby utdanningen på andre VID-campuser. 

8 Redegjørelse for kvalitetssikring av studiet, jf. § 2-1 i studiekvalitetsforskriften og § 
4-1 i studietilsynsforskriften 

Utdanningen vil være underlagt og følge VIDs kvalitetssystem slik det er beskrevet i VID 
vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, vedtatt i VIDs styre 
11. desember 2015, revidert 12. desember 2017. 

9 Utkast til studieplan 

Studieplanene følger vedlagt. (Merk at dette er godkjente studieplaner, ikke utkast.) 

10 Oppsummering av høringsuttalelser 

Prosjektgruppen sendte 23. april 2019 ut et utkast til studieplan for masterutdanningen (bare 
masterpåbyggingsdelen, 60 studiepoeng) til 76 mottakere. 

Masterutdanningen hadde på dette tidspunktet den foreløpige tittelen Master i psykososialt 
relasjonsarbeid, mens det såkalte substansemnet hadde tittelen Psykososiale perspektiver 
og etisk refleksjon i relasjonsarbeid. 

Fristen for høringssvar ble satt til 24. mai 2019. Det kom inn ni høringssvar. Enkelte av 
personene som ble invitert til å avgi høringssvar hadde gått sammen med andre om å svare 
på høringen, slik at det totale antallet som ga sin mening var på 18-20 personer. Følgende ga 
svar: 

Anne Helene Vedlog (Diakonhjemmet sykehus) 

Espen Braathen (Fakultet for helsefag Bergen) 

Eystein Våpenstad (Fakultet for helsefag Oslo) 

Hilde Egge (Fakultet for helsefag Oslo) 

Fakultet for sosialfag 

Helse Stavanger HF 

Siv Iren Juklestad (Høgskulen på Vestlandet) 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 

Anne Berit Eie Torbjørnsen (Sola DPS)  

Sammen med studieplanutkastet ble det lagt ved konkrete spørsmål som prosjektgruppen 
ønsket at høringsinstansene skulle besvare. Denne oppsummeringen vil ikke gjengi 
spørsmålene elle svarene i detalj, men vil heller oppsummere de viktigste resultatene av 
høringen. 

Prosjektgruppen hadde et heldagsmøte 3. juni hvor høringssvarene ble gjennomgått og 
diskutert med tanke på videreutvikling av studieplanutkastet. 

Generelt var de fleste høringsinstansene positive til studieplanutkastet, og de ga uttrykk for at 
masterutdanningen virket spennende, relevant og til dels nyskapende. Ikke overraskende var 
det også en viss variasjon i meningene om de ulike temaene som høringsspørsmålene tok 
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opp. Grovt sett kom de mest kritiske/problematiserende innspillene internt fra VID, mens de 
eksterne høringsinstansene i det store og hele var mer positive. 

Det følgende er en gjennomgang av de de viktigste og mest gjennomgående 
tilbakemeldingene, og hvordan disse er tatt hensyn til i det videre arbeidet. 

A. En gjennomgående tilbakemelding var at begrepet «psykososialt» ble oppfattet som både 
uklart og for snevert, gitt innhold og profil for de fire videreutdanningene som utgjør første del 
av masteren. 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Tilbakemeldingen ble diskutert i 
heldagsmøtet 3. juni. Prosjektleder fikk ansvaret for å forsøke å tydeliggjøre begrepet i 
studieplanen. Det ble imidlertid klart at det var vanskelig å gi begrepet et konsistent innhold i 
masterutdanningen, og det ble derfor besluttet å fjerne begrepet fra navnet på 
masterutdanningen og nedtone vektleggingen av begrepet i studieplanen for øvrig. 

B. Enkelte av høringsinstansene problematiserte også begrepet relasjonsarbeid, og de 
ønsket en tydeliggjøring av begrepet. 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Begrepet ble forsøkt 
tydeliggjort i den videre bearbeidingen av studieplanen, særlig i studieplanens presentasjon 
av studiet. 

C. Også begrepet triadisk perspektiv ble gjenstand for problematisering, både med hensyn til 
hva begrepet innebærer og med hensyn til om det var et relevant perspektiv i 
masterutdanningen. 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Spørsmålet ble diskutert på 
heldagsmøtet 3. juni, og det ble enighet om ikke å eksplisitt betone begrepet triadisk 
perspektiv i studieplanen. Hovedbegrunnelsen for dette var å unngå å trekke for mange 
teoretiske perspektiver inn i presentasjonen av studiet, og på den måten spisse beskrivelsen 
inn mot de viktigste faglige perspektivene for utdanningen. 

D. Det kom innspill om manglende teoretisk og filosofisk forankring 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Spørsmålet ble diskutert på 
heldagsmøtet 3. juni. Denne tilbakemeldingen kunne ses som litt motstridende sammenlignet 
med andre tilbakemeldinger om manglende vekt på det praksisnære (se nedenfor), og 
prosjektgruppen fant det ikke formålstjenlig å skulle gå nærmere inn på den filosofiske 
forankringen i studieplanen. Når det gjelder den teoretiske forankringen ble denne og andre 
tilbakemeldinger tatt som et tegn på at særlig presentasjonen av studiet måtte tydeliggjøre 
hva utdanningen handler om og hva fagområdet for den er.  

E. Det kom innspill om manglende vekt på systembetingelser/systemforståelse 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Spørsmålet ble diskutert på 
heldagsmøtet 3. juni. Det var enighet i prosjektgruppen om at selv om systembetingelser og 
systemforståelse er viktige faktorer i relasjonsarbeid og tjenesteutøvelsen for studentene 
som utdannes, uansett studieretning, vil det å utvide det tematiske innholdet vanskelig la seg 
forene med den spissingen som en masterutdanning skal innebære. 

F. Det kom innspill om manglende vekt på handlingskompetanse, endringskompetanse og 
tverrfaglig samarbeid 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Spørsmålet ble diskutert på 
heldagsmøtet 3. juni. Det var enighet om at det her er snakk om nøkkelkompetanser, og at 
det var enighet om å forsøke å tydeliggjøre dette i den videre bearbeidingen av studieplanen, 
samtidig som tilbakemeldingen kanskje også må vurderes i lys av at høringsinstansene ikke 
nødvendigvis hadde lest videreutdanningens studieplaner i sammenheng med 
masterpåbyggingsdelens studieplan. 
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G. Det kom innspill om manglende vekt på handlingskompetanse, endringskompetanse og 
tverrfaglig samarbeid 

Hvordan tilbakemeldingen er hensyntatt i det videre arbeidet: Spørsmålet ble diskutert på 
heldagsmøtet 3. juni, og vurderingen av dette var det samme som for punkt F 
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1. Presentasjon av studiet 
1.1 Bakgrunn for studiet og profil 
Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis 
innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom 
pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i 
helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefrem-
mende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud 
som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og 
sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.  Fokus på 
verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og 
etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør 
studiets profil og kjerneområde. 

Første del av masterutdanningen består av en 
spesialisering som er organisert som en 60 
studiepoengs videreutdanning: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med 

barn og unge 
• Videreutdanning i SEPREP Tverrfaglig 

Utdanningsprogram i behandling, 
rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
ruslidelser 

• Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk 

Felles for de fire videreutdanningene er at de legger vekt på betydningen av relasjonsarbeid, 
faglig og etisk refleksjon og tverrfaglig samarbeid for profesjonsutøvelsen innenfor 
videreutdanningenes fagområder. 

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I 
denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, 
relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. 

Masterprogrammet er forankret i en helsefremmende tenkning der det legges særlig vekt på 
«relasjonsarbeid». Menneskelig samspill er sammensatt og menneskets utvikling preges av 
forhold til omsorgsgivere og nære personer. På den ene siden er mennesker sårbare og 
gjensidig avhengige av og vevd sammen med andre (relasjoner), og på den andre siden har 
mennesket mulighet og kraft til å påvirke den sosiale verden det er en del av (relasjonell 
autonomi). En bærende relasjon mellom pasient/bruker og fagutøver er et resultat av 
samspillet dem imellom, og derfor avgjørende for helsefremming. En god relasjon hviler på 
samhandling, tillit, trygghet og opplevelse av troverdighet og tilknytning. En slik psykososial 
tilnærming til relasjonsarbeid innebærer at fagutøvere må ha innsikt i det komplekse 
samspillet mellom den enkeltes ressurser og muligheter og den enkeltes omgivelser. 
Masterprogrammet vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0988: Health and Welfare, 
inter-disciplinary programmes 

Studieprogramkode:  
Antall studiepoeng: 120  

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 
Master i helsefremmende 
relasjonsarbeid  

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 
deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 

 

Studieretning psykisk helsearbeid 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid skal bidra til å utvikle teoretisk refleksjon, 
kunnskapsbasert praksis og forskningsbasert kunnskap, med vekt på tverrfaglige, 
relasjonelle og helsefremmende perspektiver i behandling og tjenesteutøvelse innenfor 
psykisk helsearbeid. For nærmere beskrivelse, se videreutdanningens studieplan. 
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kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig 
arbeid. 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 
Som en konkretisering av masterstudiets tverrfaglige profil er det tre temaer som sammen 
utgjør studiets kjerneområder: 

Relasjon 

Vektlegging av menneskers ressurser og autonomi fremhever betydningen av den enkeltes 
muligheter, styrker og nettverk. Masterstudiet vektlegger betydningen av samspill mellom 
pasient/bruker, familie og fagpersoner som nødvendig for å skape gode dialoger og bedre 
løsninger på utfordringer mennesker møter. Å forstå hva som skjer i samspillet mellom 
pasient/bruker, pårørende/nettverk og fagutøvere er av betydning for å utvikle ny kunnskap 
om hvorfor relasjonene mellom berørte parter kan bli komplisert og preget av mangel på 
forståelse. Å inkludere alles perspektiv (medvirkning) i kunnskapsdannelsen er derfor viktig 
for å legge til rette for et godt samarbeid mellom både pasient/bruker, familie/nettverk og 
fagutøvere. 

Etikk 

Psykososiale utfordringer kan oppleves som eksistensielt krevende og noe som griper inn i 
personens selvbilde, integritet og tillit til omverdenen. Utøvere av relasjonsarbeid må derfor 
ha en forståelse for hva som kan stå på spill for mennesker i behov av helse- og sosialfaglige 
tjenester. Også fagutøvere opplever utfordringer for eksempel knyttet til involvering, 
medvirkning og asymmetriske relasjoner. Derfor vektlegger masterstudiet at studentene 
utvikler sin etiske kompetanse. 

Metode 

Dette masterstudiet gir studentene innføring i metoden systematisk etikkrefleksjon og 
egenrefleksjon. Metoden er inspirert av dialogisk etikk, en aristoteliske tilnærming til etikk 
som understreker menneskers avhengighet av hverandre der dialog er vesentlig. I en 
etikkrefleksjon er det den moralske kunnskapen og belysningen av det etiske spørsmålet 
som er i sentrum. Det er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som 
er rett og galt, godt og vondt, og utfordres i praksis av at man står overfor en konkret etisk 
utfordring. Etikkrefleksjon kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer 
og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt. Derfor er 
etikkrefleksjon i helse- og sosialfaglig arbeid en systematisk måte for fagutøvere å håndtere 
moralsk utfordrende situasjoner i praksis på. Dialoger om etiske utfordringer er redskap for å 
skape et godt relasjonsarbeid. 

1.3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 
Studiet kvalifiserer til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til 
fagutvikling og forskning. Stillinger innenfor bl.a. helse- og omsorgsvirksomheter, 
NAV/sosialtjeneste eller barnevern som krever kunnskap på høyere grads nivå er relevante. 
Studiet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger. Studiet kvalifiserer også for 
stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning/videre studier på doktorgradsnivå. 

2. Målgruppe og opptakskrav  
Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykisk helsearbeid, retter seg mot 
personer med helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som 
ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk 
helsearbeid. 
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Opptak til studiet reguleres av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-6, forskrift 
1. desember 2005 nr. 1384 til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid § 9, samt 
forskrift av 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole §§ 6 og 7. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

• Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå 
av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag. 

• Søkere med en annen 3-årig eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering 
tas opp. 

• Minst ett års relevant yrkespraksis i 100 % stilling etter fullført bachelorutdanning. 

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke 
opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 
skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i tråd med forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak i høgre utdanning 
§ 2-2. 

Krav til studenten i masterutdanningens første halvdel (videreutdanningen): 

I de to årene utdanningen pågår må studenten være i et arbeidsforhold hvor hun eller han 
arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Det kliniske arbeidet skal være i 
forhold til mennesker med psykiske helseproblemer og/eller som er i vanskelige 
livssituasjoner. 

Parallelt med dette skal studenten gjennomføre faglig veiledning med varighet på minimum 
60 timer i løpet av de to studieårene (jf. punkt 4). Eventuelle utgifter til veiledning kommer 
utenom studieavgiften. 

Søkere som allerede har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid ved VID 
vitenskapelige høgskole eller Diakonhjemmet Høgskole vil, forutsatt at de tas opp, starte rett 
på masterutdanningens tredje år.  

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytter, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 
Kandidaten 

• har avansert kunnskap om helsefremmende og etiske perspektiver i relasjonsarbeid  
• har avansert kunnskap om relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer innenfor 

psykisk helsearbeid 
• kan analysere etiske og faglige problemstillinger med utgangspunkt i 

grunnlagsforståelse og forskningsbasert kunnskap innenfor psykisk helsearbeid 
• har utdypet kunnskap om relevante samarbeidsarenaer og om forhold som fremmer 

samhandling mellom profesjonene innenfor helse- og sosialfaglig arbeid 
• har inngående kunnskap om forskningsetikk og vitenskapsteoretiske posisjoner 
• har avansert kunnskap om forsknings- og erfaringsbaserte tilnærminger og metoder 
• har inngående kunnskap om begreper, teorier og forståelsesmodeller når det gjelder 

risiko for utvikling av psykiske helseproblemer og faktorer som fremmer psykisk helse 
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Ferdigheter 
Kandidaten 

• kan analysere og reflektere kritisk over teorier og metoder knyttet til etikk og 
relasjoner i psykiske helse- og sosialfaglig praksis 

• kan anvende etisk refleksjon i egen praksis 
• kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til 

relasjonsarbeid innenfor psykisk helsearbeid 
• kan gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus 

på helsefremmende relasjonsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
• kan formidle kjernekunnskap om psykisk helsearbeid på ulike arenaer og kan 

argumentere faglig i diskusjoner 
• kan identifisere og reflektere rundt egne erfaringer i posisjonen som psykisk 

helsearbeider og kunne håndtere ulike metoder og tilnærminger for å kunne 
samhandle med mennesker med psykiske helseproblemer  

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon innenfor psykisk helsearbeid basert på 
praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap 

• kan gjennomføre, under veiledning, forskningsprosjekt og formidle resultater fra dette 
i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt 

• kan initiere, medvirke til og gjennomføre faglig endrings- og utviklingsarbeid i 
samarbeid med ulike profesjoner, praksisfelt og andre berørte parter  

• kan anvende og forstå skjønnsutøvelse i psykisk helsearbeid ut fra fagkunnskap og 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 

• kan bidra til å fremme kvalitet og utvikle nye samarbeidsformer i flerfaglig og 
tverretatlig samhandling 

• kan søke etter og bearbeide kunnskap, samt arbeide selvstendig med vitenskapelige 
tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 
Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav, seminarer med brukerdeltagelse, 
student- og lærerstyrte seminar. Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom 
samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på ulike 
former for samarbeidslæring gjennom høgskolens læringsplattform. Det vil vektlegges å 
tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på 
tvers av geografisk avstand og tid. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding 
som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene/undervisningsplanene. For å 
kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet og 
gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær over 25 % må 
det søkes fakultetet om fritak fra tilstedeværelse. Fakultetet kan bestemme at studenten må 
kompensere for fraværet med for eksempel ekstra skriftlige arbeidskrav. Tilstedeværelse ses 
emnevis.  

Det vil bli utarbeidet elektroniske kompendium for de enkelte emnene med artikler som er 
satt opp på pensum. 
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5. Internasjonalisering 
Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 
samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 
brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor 
helsefremmende relasjonsarbeid i et internasjonalt perspektiv.   

Fakultetet har opparbeidet seg erfaring med både student- og lærermobilitet og ønsker at 
studenter som tas opp på masterstudiet skal kunne reise ut et semester og studere ved en 
høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes kompetanse og gi dem 
et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner. Et aktuelt mobilitetsvindu vil være 
masterpåbyggingens andre semester for deltidsstudenter og første semester for 
heltidsstudenter, der emnet som omhandler vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk kan erstattes av tilsvarende studietilbud i utlandet. Det vil også være mulig å 
gjennomføre hele eller deler av arbeidet med masteroppgaven i utlandet, for eksempel 
dersom masteroppgaven knyttes til et forsknings- eller utviklingsprosjekt i utlandet. 

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 
gjestelærere ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og 
pensum på aktuelle fagfelt, samt gi mulighet for bruk av blant annet engelsk som 
undervisningsspråk og aktuell fagterminologi. 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 
det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne.   

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 
bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 
Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F.  

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 
gjennomgang og godkjenning av eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 
sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 
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7. Studiets oppbygning 
1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Perspektiver på psykisk helsearbeid 10 Høst O 

 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 5 Høst O 

 Kunnskapsformer og terapeutisk 
samhandling 15 Vår O 

2. studieår 

 Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Systematisk kunnskapsutvikling i 
profesjonell praksis 15 Høst O 

 Relasjonskompetanse i et 
psykososialt perspektiv 15 Vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Etiske perspektiver og systematisk 
refleksjon i relasjonsarbeid 

15 Høst O 

 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Vår O 

4. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Masteroppgave (inkl. 
forskningsforberedende kurs og 
analysekurs) 

0 Høst O 

 Masteroppgave 30 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  
• Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartementet) 
• Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole 
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Masterstudiet er et samlingsbasert studium med 4 samlinger pr. år. 30 studiepoeng er 
obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng. Foreløpig tilbys ikke valgfrie 
fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på heltid (1 år) og deltid (2 år). 

Relevante emner eller videreutdanninger kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng slik at master i 
helsefremmende relasjonsarbeid kan tas på ett år på fulltid eller to år på deltid. Dersom det 
gis innpass for en videreutdanning på 60 studiepoeng, vil masterstudiet bestå av de 
obligatoriske emnene etiske perspektiv og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid; 
vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk og masteroppgaven.  
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Perspektiver på psykisk helsearbeid 
Perspectives on mental health care 

Innhold 
I dette emnet behandles grunnleggende begreper og 
fenomener som helse, sosiale problemer, sykdom, 
livskvalitet og recovery sett i sammenheng med 
hvordan mennesker kan utvikle psykiske problemer 
og lidelser. Studentene skal utdype sin kunnskap om 
psykiske lidelser, sin forståelse og innsikt i hvordan 
psykiske lidelser oppleves og hvilke konsekvenser ( 
for eksempel stigmatisering) det kan få i hverdagen. 
Studentene skal kunne analysere sammenhengen 
mellom psykiske lidelser og biologiske, psykologiske, 
sosiale og samfunnsmessige forhold, og vurdere 
konsekvenser av valg av behandlingsmodeller eller 
handlingsalternativ. De skal tilegne seg kunnskaper 
om ulike syn på psykiske lidelser i forskjellige 
kulturer, og sammenheng mellom migrasjon og 
psykisk helse. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell 
kunnskap. 

• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og 
kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 
hermeneutikk, fenomenologi og sosial 
konstruktivisme. 

• Psykisk helsevern i et historisk perspektiv. 
• Brukermedvirkning og forhold som fremmer 

og hemmer brukermedvirkning. 
• Hva er psykisk helsearbeid? 
• Etiske problemstillinger i psykisk helsearbeid. 
• Kommunikasjon og relasjon i psykisk helsearbeid. 
• Tilknyttingsteorier. 
• Tverrfaglig veiledning. 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske og biologiske, psykologiske 
og psykososiale forklaringsmodeller på psykisk lidelse og psykisk helse. 

• Har utdypet kunnskap om historiske og faglige perspektiver i arbeidet med personer 
med psykiske helseproblemer, samt hvordan denne kunnskapen kan møte 
personens erfaringsbaserte kunnskap. 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• Har inngående kunnskap om menneskesyn og etikk knyttet til psykisk helse og 
psykisk lidelse. 

• Har kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i brukermedvirkning og 
profesjonsansvar, makt, avmakt, tvang, autonomi og samtykkekompetanse 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan integrere i sin virksomhet at alle mennesker har samme grunnleggende 
rettigheter uavhengig av rase, religion, overbevisning og kulturell tilhørighet. 

• Kan kritisk vurdere og anvende kunnskap fra ulike kilder til å formulere og strukturere 
faglige resonnementer. 

• Kan argumentere faglig og etisk for sine handlingsvalg. 
• Kan formidle teoretisk og empiriske kunnskap skriftlig og muntlig. 
• Kan delta i diskusjoner som fremmer kunnskap om fagområdet psykisk helse og 

brukers/pasientens perspektiv. 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan reflektere over betydningen av dannelse og egne holdninger i yrkesutøvelsen. 
• Kan kritisk vurdere egen praksis og problemstillinger av faglig og etisk karakter i ulike 

situasjoner. 
• Kan anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på faglig relevante områder for å 

gjennomføre ulike og sammensatte oppgaver i psykisk helsearbeid. 
• Kan analysere og ha en reflektert holdning til forhold som fremmer og hemmer 

brukermedvirkning. 
• Kan analysere og forholde seg kritisk til helse- og sosialpolitiske, juridiske og 

økonomiske rammebetingelser for arbeid med psykisk helse, og kan anvende 
analysene i faglige og etiske resonnementer. 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Seminarundervisning og fremlegg 
• Øvelser 
• Tverrfaglig veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
• Skriftlige arbeidskrav 
• Nærværsplikt 
• Tverrfaglig veiledning 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen i gruppe med 3-4 studenter Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 4000 ord. Felles karakter per gruppe 
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I begynnelsen av semesteret presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay 
som studentene skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres før 
semesterslutt. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale 
temaer i emnet. 

Pensum 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

• Verdier i profesjonell praksis 
• Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
• Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

• Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

• Maktperspektiver i profesjonell praksis 
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

• Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

• Har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

• Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
• Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Nettbaserte leksjoner 
• Seminar/forelesninger 
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 
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Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling 
Forms of knowledge and therapeutic interaction 

Innhold 
Emnet omfatter menneskelige reaksjoner på 
vanskelige livshendelser i et livsløpsperspektiv. 

Hovedtemaer: 

• Helsefremmende modeller og 
bedringsprosesser.  

• Sentrale teoretiske perspektiver for forståelse, 
beskrivelse og behandling av ulike psykiske 
helseproblemer og rusavhengighet.  

• Etiske, eksistensielle og religiøse dilemmaer. 
• Samtalemetoder og relasjonell kunnskap. 
• Tverrprofesjonelt samarbeid og modeller for 

samhandling. 
• Migrasjon og psykisk helse. 
• Lovgrunnlag, aktuelle politiske føringer.  
• Organisering og rammevilkår for ulike former 

for psykisk helsetjenestetilbud. 
• Tverrfaglig veiledning 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om sentrale 
tilnærminger til mennesker med psykiske helseproblemer og rusavhengighet. 

• Har inngående kunnskap om ulike forståelsesformer av psykiske lidelser og etiske 
utfordringer. 

• Har inngående kunnskap om organisering av psykiske helsetjenestetilbud med særlig 
vekt på helsefremmende modeller. 

• Har inngående kunnskap om ulike aktører og modeller for samhandling i psykiske 
helsetjenester. 

• Har avanserte kunnskaper om personers rettigheter og helse- og sosialarbeideres 
plikter og lovverket som omfatter psykiske helsetjenester. 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap for å analysere 
problemstillinger knyttet til ulike kunnskaps -og behandlingsformer. 

• Kan anvende relasjonskompetansen i et respektfullt samarbeid med mennesker med 
ulike livsutfordringer.  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Perspektiver på psykisk 
helsearbeid 
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• Kan anvende ulike arbeidsformer i møte med mennesker i sårbare situasjoner. 
• Kan anvende kunnskap om og ha en reflektert holdning til lovverk, rettigheter og 

plikter som omfatter psykiske helsetjenester. 
• Kan anvende ulike samhandlingsmodeller i møte med dagens flerkulturelle samfunn. 
• Har evne til å møte og ivareta eksistensielle, religiøse og kulturelle behov i psykisk 

helsearbeid 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan analysere sammenhenger mellom ulike kunnskapssyn og behandlingssyn i møte 
med mennesker med psykiske helseproblemer og deres kontekst. 

• Kan formidle kunnskap og ha en reflektert holdning i møte med mennesker med 
psykiske helseproblemer, ulike fagpersoner og allmenheten. 

• Kan analysere sammenhenger mellom organisering av psykiske helsetjenester, 
tverrfaglig samhandling og helsefremmende psykisk helsearbeid i dagens 
flerkulturelle samfunn. 

• Kan formidle kunnskap om rettigheter, plikter og lovverk som omfatter psykiske 
helsetjenester, samt ha en reflektert holdning til etiske problemstillinger som knytter 
seg til disse 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Studiegrupper 
• Seminar 
• Øvelser 
• Tverrfaglig veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
• Skriftlige arbeidskrav 
• Nærværsplikt 
• Tverrfaglig veiledning 
• Refleksjonsnotat fra den tverrfaglige veiledningen på 500 ord +/-10 % 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 4000 ord (+/-10 %) 

Oppgaveteksten presenteres i begynnelsen av emnet (slutten av første samling). 
Vurderingsformen er en gitt oppgave som studentene får et semester til å arbeide med. 
Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet og 
deres relevans for ulike kunnskapsformer og terapeutisk samhandling. 

Pensum 
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Systematisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis 
Knowledge development in professional practice 

Innhold 
Prosjektpraksis kan finne sted på samme 
arbeidsplass som studenten arbeider til daglig, eller 
annen godkjent praksisplass. Praksis skal 
hovedsakelig foregå på dagtid eller i vanlig 
turnusarbeid over sammenhengende 8 uker, à 30 
timer, totalt 240 timer, og er veiledet av en 
praksisveileder. Praksisveileder skal ha utdanning 
innen fagfeltet. Studenten har sammen med 
praksisveileder ansvar for at det blir gjennomført én 
time veiledning per uke i løpet av praksisperioden. 
Studenten utarbeider en problemstilling som er 
knyttet til følgende målområder: 
Relasjonskompetanse og samarbeidskompetanse. 

Problemstilingen skal godkjennes av lærer før 
praksis starter. I praksisperioden skal studenten 
skrive refleksjonsnotat, til sammen 4 ganger. Hvert 
refleksjonsnotat skal bestå av 500 ord (+/-10 %). 
Studenten skal levere 2 refleksjonsnotat som danner 
basis for midtveissamtalen med lærerveileder og 
praksisveileder, samt 2 refleksjonsnotater som er 
grunnlag for studentens selvevaluering ved 
avsluttende evalueringssamtale med praksisveileder. 

I refleksjonsnotatene skal studentene metodisk 
undersøke sine opplevelser i møte med pasienter, 
pårørende og medarbeidere både internt og eksternt. 
Gjennom en refleksiv og narrativ skriving søker 
studentene å forstå, formidle og fordype sine 
opplevelser, erfaringer og egen rolle i samhandling 
med andre i praksisfeltet. Hensikten med en slik 
autoetnografisk skriveprosess er at studentene skal styrke sin evne til refleksivitet på egen 
praksis. Det innebærer også å utvikle en sterkere bevissthet om hvilket perspektiv man inntar 
og hvilke antakelser som ligger til grunn for praksisutøvelsen, noe som krever at studentene 
knytter teoretisk kunnskap til egne praksisopplevelser. Å skrive refleksjonsnotater bidrar til en 
lærings- og endringsprosess som er viktig i det emosjonelt krevende arbeidet med pasienter 
med psykiske helseproblemer og deres pårørende. Det å utforme refleksjonsnotater bidrar til 
å utvikle og styrke ens profesjonelle identitet, å øke bevisstheten om sin forforståelse og 
evnen til å se sammenhenger mellom teori og praksis. 

Hovedtemaer: 

• Innføring i autoetnografisk metode 
• Utarbeiding av problemstilling 
• Undersøke sine opplevelser og erfaringer ved hjelp av refleksiv og narrativ skriving 
• Veiledning 
• Tverrfaglig veiledning 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 8 uker 

Undervisningsomfang: 
12 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
35 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
223 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav Bestått emnene 
Perspektiver på psykisk helsearbeid 
og Kunnskapsformer og terapeutisk 
samhandling 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om teorier, forskning og pasienters/brukeres/pårørendens 
erfaringskunnskap som er relevant for psykososialt arbeid 

• Har bred kunnskap fra eget arbeidsområde knyttet til oppgaver ovenfor individ, 
grupper, familie og lokalsamfunn innenfor psykisk helsearbeid 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan bruke autoetnografi som en systematisk metode til å reflektere over egen 
personlige kompetanse og praksisutøvelse, samt styrke egen evne til videre utvikling. 

• Kan etablere relasjoner med, gi omsorg til og samhandle med personer med psykiske 
• helseproblemer og deres nettverk med utgangspunkt i deres ressurser, ønsker og 

behov. 
• Kan kommunisere klart og direkte og evner å vise empati overfor mennesker med 

psykiske helseproblemer og deres nettverk. 
• Kan etablere forpliktende samarbeid med det mål at mennesker med psykiske 

helseproblemer skal øke sin livskvalitet og mestring i dagliglivet. 
• Bidrar til samspill med brukerne/pasientene med mål om å fremme deres interesser 

når det gjelder etater, organisasjoner og i lokalsamfunnet, og lærer seg arbeidsmåter 
som kan tilføre lokalsamfunnet kunnskap om psykiske lidelser. 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til eget fags særegne bidrag i psykisk 
helsearbeid 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Evner å systematisere, dokumentere og formidle kunnskapsbasert praksis til fagmiljø 
og til allmenheten. 

• Kan anvende sin relasjonskompetanse på en etisk reflektert måte i møte med 
mennesker med psykise helseproblemer og deres nettverk. 

• Kan identifisere behov, igangsette og evaluere tiltak i samhandling med mennesker 
med psykiske helseproblemer og deres familie og nettverk i en tverrfaglig kontekst 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Studiegrupper 
• Praksisseminar 
• Øvelser 
• Individuell veiledning 
• Tverrfaglig veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
• Praksisveiledning 
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• Skriftlig arbeidskrav 
• Nærværsplikt 
• Tverrfaglig veiledning 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Prosjektpraksis med individuell 
praksisrapport Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Vurdering av praksis 
Det avholdes midtveisvurdering sammen med lærerveileder og praksisveileder. 
Sluttvurdering gjøres sammen med praksisveileder. 

Evalueringsskjemaet må undertegnes av både student, praksisveileder og lærerveileder. 
Studenten har selv ansvar for å levere inn skjemaet elektronisk til høgskolen. 

Prosjektpraksis anses som bestått ut fra følgende kriterier: 
1) Utdanningens krav til gjennomført praksis og med undertegnet evalueringsskjema. 

2) Studentens 4 skriftlige refleksjonsnotater. Hvert refleksjonsnott skal bestå av 500 ord +/-
10 %. 

3) Avsluttende praksisrapport, lengde1000 ord +/- 10 %. 

Høgskolen har i henhold til lov om universiteter og høyskoler ansvaret for den endelige 
vurderingen av studenten. 

Annet 
• Studenten må være tilstede minimum 90 % av den planlagte tiden for å få praksis 

godkjent. 
• Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med lærerveileder eller praksisveileder. 

Pensum 
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Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv 
Relational competence in a psychosocial perspective 

Innhold 
Innholdet i emnet har fokus spesielt på individ, 
gruppe, familie, pårørende og nettverk. Dette blir 
belyst ut fra både et barneperspektiv og et 
voksenperspektiv. Volds- og rusproblematikk og 
konsekvenser hos barn, voksne og parforhold blir 
belyst. 

Hovedtemaer: 

• Familiearbeid i et dialogisk perspektiv. 
• Samhandling med barn, familie, pårørende og 

nettverk. 
• Rus og voldsproblematikk. 
• Nettverksarbeid og dialogiske prosesser. 
• Psykososiale intervensjoner i og utenfor 

institusjon. 
• Mindfulness. 
• Tverrfaglig veiledning 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har avansert kunnskap om utvikling, 
forebygging, behandling og rehabilitering av 
psykiske helseproblemer i et helsefremmende perspektiv. 

• Har inngående kunnskap om relasjonell og dialogisk forståelse hvor familien og 
pårørende har en sentral plass. 

• Har omfattende kunnskap om og forståelse for hvordan psykiske helseproblemer 
påvirker familien og nettverket. 

• Har fordypet kunnskap om psykososialt arbeid som et samspill mellom individ, 
familie, gruppe og nettverk 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan anvende metoder i psykososialt arbeid for å bidra til utviklings- og 
læringsprosesser i møte med mennesker med ulike former for psykiske 
helseproblemer 

• Kan anvende dialogisk forståelse i arbeid med familie og nettverk 
• Kan analysere, reflektere og formidle terapeutisk relasjonskompetanse 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnet 
Systematisk kunnskapsutvikling i 
profesjonell praksis 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Har avansert kunnskap om ulike begreper, teorier og forståelsesmodeller om 
psykiske plager, og kan forholde seg analytisk til disse og se konsekvenser for 
behandling. 

• Kan analysere og begrunne sine teoretiske, etiske og personlige kunnskaper i 
profesjonell praksis. 

• Kan anvende kunnskap til å utvikle og formidle ny kompetanse, vurdere og 
gjennomføre selvstendige faglige oppgaver og forsknings- og utviklingsvirksomhet. 

• Har evne til å bruke og vurdere ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og 
databaser. 

• Har evne til å systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forsknings- 
og erfaringsbasert kunnskap i psykisk helsearbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Fordypningsoppgaveseminar 
• Øvelser 
• Gruppearbeid 
• Individuell veiledning 
• Tverrfaglig veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
• Innlevering av prosjektskisse med foreløpig problemstilling. 
• Deltagelse på fordypningsoppgaveseminar og kommentar til medstudent. 
• Nærværsplikt. 
• Tverrfaglig veiledning. 
• Innlevering av refleksjonsnotat fra tverrfaglig veiledning, lengde 500 ord +/-10 % 
• Innlevert bekreftelse på gjennomført 60 timer tverrfaglig veiledning. 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Fordypningsoppgave Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Formålet med fordypningsoppgaven er at studentene skal utføre en selvstendig og skriftlig 
oppgave. Fordypningsoppgaven utgjør 15 studiepoeng. Arbeidet skal gi studenten trening i å 
forholde seg til tema og spørsmål med relevans for psykisk helsearbeid. Det skal gi trening i 
å arbeide systematisk og metodisk, og bidra til at studenten oppøver en etisk og kritisk 
holdning til fagfeltet psykisk helsearbeid. 

Tema skal være relevant for fagområdet psykisk helsearbeid i et psykososialt perspektiv. 
Fordypningsoppgave på 8000 +/-10 %. Antallet ord gjelder også når to studenter skriver 
sammen. 

Nærmere om individuelle veiledning 
Hver student tildeles en lærerveileder. Det gis tilbud om en veiledningstime i gruppe og tre 
individuelle veiledningstimer totalt. Veileder har ansvar for å bistå studenten i 
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oppgaveskrivingen og med utfordringer som studenten møter i arbeidet. Studenten har 
ansvar for å gjøre avtaler med veileder og forberede materiale til veiledningen (se for øvrig 
retningslinjer for fordypningsoppgaven). 

Pensum 
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Etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid 
Ethical perspectives and systematic reflection in relational work  

Innhold 
Emnet omfatter etiske perspektiver og praktiske 
metoder knyttet til refleksjon i kunnskapsbasert 
praksis. Emnet vektlegger relasjonens betydning 
innenfor helse- og sosialfaglig arbeid.  

Emnet tar utgangspunkt i en humanistisk tilnærming 
til relasjon hvor mennesket beskrives som 
grunnleggende relasjonelt, sosialt og 
meningssøkende. Emnet vil utforske og utdype 
verdier, interesser og konflikter i relasjonsarbeid. 
Psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers liv 
vil bli tematisert og emnet vil utforske og utdype 
hvordan disse aspektene fremmer og hemmer 
relasjonsarbeid.  

En humanistisk tilnærming til relasjoner vil si at 
relasjoner innehar en etisk verdi. Emnet vil ved hjelp 
av ulike etiske perspektiver belyse relasjonelle 
aspekter.  

Gjennom metodiske tilnærminger vil emnet gi 
inngående ferdigheter i å reflektere kritisk rundt 
konkrete utfordringer i relasjonsarbeid. Målet er at 
studentene får økt kunnskap om hvilke verdier, 
perspektiver og teorier som ligger til grunn for 
systematisk relasjonsarbeid i egen praksis. I emnet 
vil studentene lære hvordan systematisk 
etikkrefleksjon som metode kan utvikle deres ferdigheter til å møte etiske utfordringer på en 
moden og kompetent måte. 

Hovedtemaer: 

• Relasjon og relasjoners betydning i helse- og sosialfaglig arbeid 
• Sentrale teorier, kunnskap om og forskning på samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for helsefremmende arbeid med relasjoner i praksis 
• Sentrale perspektiver og forskning på relasjonsarbeid og relasjonens iboende 

muligheter for bedring av psykisk helse og psykosial funksjon 
• Modeller for samhandling mellom ulike helse- og sosialfaglige profesjoner 
• Etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• Etiske utfordringer i lys av lover, forskrifter og retningslinjer i helse- og sosialfaglig 

arbeid 
• Systematisk etikk- og egenrefleksjon  

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 3. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
50 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
325 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om betydningen av relasjoner og samarbeid i helse- og 
sosialfaglig arbeid 

• har avansert kunnskap om etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• har avansert kunnskap om betydningen av samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for relasjonsarbeid 
• har inngående kunnskap om systematisk etikkrefleksjon som metode 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan utøve systematisk etikk- og egenrefleksjon og etisk dømmekraft i samhandling 
med ulike berørte parter  

• kan analysere og anvende ulike perspektiver på samhandling og kommunikasjon i 
praksis 

• kan identifisere og reflektere omkring etiske utfordringer i lys av aktuelle lover, 
forskrifter og retningslinjer som regulerer helse- og sosialfaglig arbeid 

• kan analysere, reflektere og handle selvstendig på en måte som muliggjør bedring for 
mennesker i psykiske helse- og sosialtjenester 

• kan mestre og analysere egne reaksjoner i utøvelse av relasjonsarbeid 
• kan anvende etikkrefleksjonsmetoden som verktøy for kvalitetsarbeid på individ-, 

gruppe- og organisasjonsnivå 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i psykiske helse- og sosialtjenester 
• kan anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle etiske og faglige synspunkter 

og argumenter i relasjonsarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 
• Refleksjon over egen praksis, ulike øvelser og trening  
• Seminar  
• Arbeidskrav knyttet til egen praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gjennomført etikkrefleksjonsgrupper 
• Skriftlig arbeidskrav 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet forbereder studentene til arbeid med 
masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på 
å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i 
forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper 
og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
• Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
• Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
• Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
• Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
• Forskningsetikk 

 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
375 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

• har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

• har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

• har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
• har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
• har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

• har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

• har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

• kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

• kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

• kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

• kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

• kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

• kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

• kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 
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• kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
• Seminarer og forelesninger 
• Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
• Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
• Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

• Studentene må skrive et individuelt essay med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Masteroppgaven 
Master’s Thesis 

Innhold 
Masteroppgaven skal være et selvvalgt og 
selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal være 
relatert til fagområdet helsefremmende 
relasjonsarbeid utfra relevante teoretiske perspektiv 
og forskningsmetoder. Oppgaven representerer 
studentenes fordypning i studiet og kan være i enten 
monografi eller artikkelformat.  

Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene 
trening i å arbeide systematisk og metodisk, og bidra 
til at studentene utvikler en kritisk holdning i 
metodiske spørsmål. Studentene skal etter å ha 
fullført masteroppgaven vise evne til å vurdere og 
begrunne hva som er relevante teoretiske 
perspektiver, hensiktsmessig og gyldig design, 
datainnsamlingsmetoder, analyseverktøy og 
dokumentert litteraturgjennomgang for den valgte 
problemstillingen. Videre skal studentene vise evne 
til å gi en klar og presis skriftlig fremstilling av eget 
arbeid og kunne formidle dette til fagfeller og 
allmennheten.  

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk 
undersøkelse eller være et teoretisk arbeid. Den kan 
være et frittstående arbeid eller inngå som en 
avgrenset, men selvstendig del av et pågående 
forskningsprosjekt. Arbeidet kan også knyttes til 
kvalitets-, utviklings- og/eller evalueringsarbeid i 
tjenesten.  

Masteroppgavens omfang 
Masteroppgaver har et omfang på 30 studiepoeng med en ramme på 24 000 ord +/- 10 
prosent.  

Masteroppgaven kan utformes som en artikkel. Den skal oppfylle kravene og være klargjort 
til innsending til et navngitt fagfellevurdert tidsskrift. I tillegg til den vitenskapelige artikkelen 
må det leveres en supplerende tekst på 7500 ord +/- 10 prosent, teoretiske eller metodiske 
overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Det tillates at to studenter skriver 
masteroppgaven sammen. Ved samskriving vil omfanget på oppgaven økes. Arbeidet for 
den enkelte skal ha samme omfang som om oppgaven ble løst individuelt, og studentene må 
inngå en samskrivingskontrakt og kunne dokumentere hvilke deler av oppgaven den enkelte 
student har hovedansvar for. 
  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
22 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
773 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har omfattende innsikt i tematikken på og inngående kunnskap om det aktuelle 
området for masteroppgaven 

• har inngående forståelse for forskningstradisjon og vitenskapelige metoder anvendt i 
eget forskningsarbeid 

• har evne til å utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig 
relevant måte 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og 
analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen 

• kan delta i planlegging og gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid i 
tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

• kan reflektere over og forstå hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har 
for kunnskap som utvikles 

• kan formidle forskningsarbeid på en akademisk måte 
• kan reflektere over forskningsetiske aspekter knyttet til utvikling og bruk av kunnskap 
• kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger, analysere og diskutere 

egne forskningsdata, samt relatere disse til forskningsfronten på feltet   
• kan vurdere forskningsetiske problemstillinger, relevante teoretiske perspektiv og 

anvendelse av vitenskapelige kunnskapskilder relatert til masteroppgaven 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekt 
• har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte 

temaet og kan relatere egne funn til denne innsikten 
• kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav  
• kan kritisk vurdere ulike forskningsmetoder og resultater  
• kan gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte 
• kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 
• kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler 

for god henvisningsskikk og kildekritikk 
• kan presentere faglig arbeid skriftlig og muntlig i tråd med vitenskapelige 

verdier/akademisk standard 
• kan bidra i diskusjoner og kommunisere om psykososiale/relevante fagspesifikke 

problemstillinger til både allmennheten, brukere og andre fagpersoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Prosjektskisse  
• Individuell veiledning  
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• Masteroppgaveseminar 

Obligatoriske aktiviteter 
• Innlevering av problemstilling med begrunnelse. Problemstillingen må godkjennes. 

Kriteriet for godkjenning er at problemstillingen gir et grunnlag for å kunne skrive en 
prosjektskisse 

• Innlevering av prosjektskisse. Prosjektskissen skal godkjennes. Kriteriet for at denne 
kan godkjennes er at den gir et grunnlag for å starte arbeidet med masteroppgaven  

• Deltakelse på masteroppgaveseminarer med fremlegg av eget arbeid og kommentar 
til medstudent  

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Masteroppgave  A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Avsluttende eksamen er normalt individuell skriftlig innlevering av masteroppgaven.                         

Ev. samskriving må godkjennes på forhånd. Se punkt over om mulighet for samskriving.    

Masteroppgaven skal leveres elektronisk innen oppsatt frist. Det er to frister for innlevering, 
en i mai og en i november. 

Pensum 
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1. Presentasjon av studiet 
1.1 Bakgrunn for studiet og profil 
Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis 
innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom 
pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i 
helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefrem-
mende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud 
som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og 
sosiale perspektiver på relasjonsarbeid. Fokus på 
verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og 
etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør 
studiets profil og kjerneområde. 

Første del av masterutdanningen består av en 
spesialisering som er organisert som en 60 
studiepoengs videreutdanning: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med 

barn og unge 
• Videreutdanning i rus- og 

avhengighetsproblematikk 
• SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av 

mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

Felles for de fire videreutdanningene er at de legger vekt på betydningen av relasjonsarbeid, 
faglig og etisk refleksjon og tverrfaglig samarbeid for profesjonsutøvelsen innenfor de 
respektive fagområdene. 

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I 
denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, 
relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. 

Masterprogrammet er forankret i en helsefremmende tenkning der det legges særlig vekt på 
«relasjonsarbeid». Menneskelig samspill er sammensatt og menneskets utvikling preges av 
forhold til omsorgsgivere og nære personer. På den ene siden er mennesker sårbare og 
gjensidig avhengige av og vevd sammen med andre (relasjoner), og på den andre siden har 
mennesket mulighet og kraft til å påvirke den sosiale verden det er en del av (relasjonell 
autonomi). En bærende relasjon mellom pasient/bruker og fagutøver er et resultat av 
samspillet dem imellom, og derfor avgjørende for helsefremming. En god relasjon hviler på 
samhandling, tillit, trygghet og opplevelse av troverdighet og tilknytning. En slik psykososial 
tilnærming til relasjonsarbeid innebærer at fagutøvere må ha innsikt i det komplekse 
samspillet mellom den enkeltes ressurser og muligheter og den enkeltes omgivelser. 
Masterprogrammet vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0988: Health and Welfare, 
inter-disciplinary programmes 

Studieprogramkode:  
Antall studiepoeng: 120  

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 
Master i helsefremmende 
relasjonsarbeid  

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 
deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 

 

Studieretning psykososialt arbeid med barn og unge 
Videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge utvikler teoretisk refleksjon, 
kunnskapsbasert praksis, forskningsbasert kunnskap knyttet til psykososiale perspektiver 
på arbeid med barn og unge (0-23 år), for å gi økt kompetanse til å styrke mestring og 
trivsel hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. For nærmere 
beskrivelse, se videreutdanningens studieplan. 
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kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig 
arbeid. 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 
Som en konkretisering av masterstudiets tverrfaglige profil er det tre temaer som sammen 
utgjør studiets kjerneområder: 

Relasjon 

Vektlegging av menneskers ressurser og autonomi fremhever betydningen av den enkeltes 
muligheter, styrker og nettverk. Masterstudiet vektlegger betydningen av samspill mellom 
pasient/bruker, familie og fagpersoner som nødvendig for å skape gode dialoger og bedre 
løsninger på utfordringer mennesker møter. Å forstå hva som skjer i samspillet mellom 
pasient/bruker, pårørende/nettverk og fagutøvere er av betydning for å utvikle ny kunnskap 
om hvorfor relasjonene mellom berørte parter kan bli komplisert og preget av mangel på 
forståelse. Å inkludere alles perspektiv (medvirkning) i kunnskapsdannelsen er derfor viktig 
for å legge til rette for et godt samarbeid mellom både pasient/bruker, familie/nettverk og 
fagutøvere. 

Etikk 

Psykososiale utfordringer kan oppleves som eksistensielt krevende og noe som griper inn i 
personens selvbilde, integritet og tillit til omverdenen. Utøvere av relasjonsarbeid må derfor 
ha en forståelse for hva som kan stå på spill for mennesker i behov av helse- og sosialfaglige 
tjenester. Også fagutøvere opplever utfordringer for eksempel knyttet til involvering, 
medvirkning og asymmetriske relasjoner. Derfor vektlegger masterstudiet at studentene 
utvikler sin etiske kompetanse. 

Metode 

Dette masterstudiet gir studentene innføring i metoden systematisk etikkrefleksjon og 
egenrefleksjon. Metoden er inspirert av dialogisk etikk, en aristoteliske tilnærming til etikk 
som understreker menneskers avhengighet av hverandre der dialog er vesentlig. I en 
etikkrefleksjon er det den moralske kunnskapen og belysningen av det etiske spørsmålet 
som er i sentrum. Det er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som 
er rett og galt, godt og vondt, og utfordres i praksis av at man står overfor en konkret etisk 
utfordring. Etikkrefleksjon kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer 
og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt. Derfor er 
etikkrefleksjon i helse- og sosialfaglig arbeid en systematisk måte for fagutøvere å håndtere 
moralsk utfordrende situasjoner i praksis på. Dialoger om etiske utfordringer er redskap for å 
skape et godt relasjonsarbeid. 

1.3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 
Studiet kvalifiserer til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til 
fagutvikling og forskning. Stillinger innenfor bl.a. helse- og omsorgsvirksomheter, 
NAV/sosialtjeneste eller barnevern som krever kunnskap på høyere grads nivå er relevante. 
Studiet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger. Studiet kvalifiserer også for 
stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning/videre studier på doktorgradsnivå. 

2. Målgruppe og opptakskrav  
Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning psykososialt arbeid med barn og 
unge, retter seg i hovedsak mot personer med helse- og sosialfaglig og pedagogisk 
høyskole-/universitetsutdanning og andre med høyskole- eller høyere universitetsutdannelse 
med relevante arbeidsoppgaver. Studiet er primært for ansatte i kommuner og bydeler, og 
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som arbeider med barn, ungdom og/eller unge voksne (0-23 år), men studiet kan også være 
åpent for søkere fra andre sektorer, tjenester eller organisasjoner som arbeider med barn og 
unge.  

Søkerne kan komme fra: helse- og sosialtjenester, pedagogisk-psykologiske tjenester, skole, 
barnehage, kriminalomsorgen, politi, kultur- og fritidssektoren og diakonale tjenester.  

Opptak til studiet reguleres av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-6, samt 
forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole §§ 6 og 7. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

• Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, 
fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, 
pedagogikk (barnehagelærer, grunnskolelærer, lektor), politiarbeid og/eller psykologi 

• Søkere med annen høgskole- og/eller universitetsutdanning på tilsvarende 
utdannings- og praksisnivå kan tas opp etter individuell vurdering. I den individuelle 
vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen 
legges til grunn, jf. forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 3 

• Minst to års relevant yrkespraksis i 100 % stilling fra direkte arbeid med barn og/eller 
ungdom etter fullført utdanning  

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan etter fastsatte kriterier også søke opptak på 
grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 
skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i tråd med forskrift av 6. januar 2017 nr. 13 om opptak i høgre utdanning 
§ 2-2. 

Rangering av søkere skjer i henhold til utfyllende bestemmelser for opptak ved VID 
vitenskapelige høgskole av 24. oktober 2018.  

Søkere som fyller kravene til opptak rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle 
eksamener som inngår i det faglige grunnlaget. 

Krav til studenten i masterutdanningens første halvdel (videreutdanningen): 

Studenten må være i et arbeidsforhold der studenten arbeider direkte med barn og /eller 
ungdom i minimum 50 % stilling. Studenten må få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 
arbeidstimer per år fordelt over minimum 8 måneder per år (cirka en arbeidsdag per uke). 

Søkere som allerede har fullført videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved 
VID vitenskapelige høgskole eller Diakonhjemmet Høgskole vil, forutsatt at de tas opp, starte 
rett på masterutdanningens tredje år. 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytter, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 
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Kunnskaper 
Kandidaten 

• har avansert kunnskap om helsefremmende og etiske perspektiver i relasjonsarbeid  
• har avansert kunnskap om relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer innenfor 

psykososialt arbeid med barn og unge 
• kan analysere etiske og faglige problemstillinger med utgangspunkt i 

grunnlagsforståelse og forskningsbasert kunnskap innenfor psykososialt arbeid med 
barn og unge 

• har utdypet kunnskap om relevante samarbeidsarenaer og om forhold som fremmer 
samhandling mellom profesjonene innenfor helse- og sosialfaglig arbeid  

• har inngående kunnskap om forskningsetikk og vitenskapsteoretiske posisjoner 
• har avansert kunnskap om forsknings- og erfaringsbaserte tilnærminger og metoder 
• har avansert kunnskap om ulike begreper, teorier og forståelsesmodeller for 

psykososialt arbeid med barn og unge. 

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan analysere og reflektere kritisk over teorier og metoder knyttet til etikk og 
relasjoner 

• kan anvende etisk refleksjon i egen praksis  
• kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til 

relasjonsarbeid innenfor psykososialt arbeid med barn og unge 
• kan gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus 

på helsefremmende relasjonsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
• kan formidle kunnskap om psykososialt arbeid med barn og unge på ulike arenaer og 

kan argumentere faglig i diskusjoner 
• kan utforme og iverksette helsefremmende endringsprosesser og tiltak i samarbeid 

med barn og unge og deres nettverk 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan bidra til nytenkning og utvikling innenfor psykososialt arbeid med barn og unge 
basert på praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap  

• kan gjennomføre, under veiledning, forskningsprosjekt og formidle resultater fra dette 
i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt 

• kan initiere, medvirke til og gjennomføre faglig endrings- og utviklingsarbeid i 
samarbeid med ulike profesjoner, praksisfelt og andre berørte parter 

• kan anvende og forstå skjønnsutøvelse i psykososialt arbeid med barn og unge ut fra 
fagkunnskap og gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 

• kan bidra til å fremme kvalitet og utvikle nye samarbeidsformer i flerfaglig og 
tverretatlig samhandling 

• kan søke etter og bearbeide kunnskap, samt arbeide selvstendig med vitenskapelige 
tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 
Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav, seminarer med brukerdeltagelse, 
student- og lærerstyrte seminar. Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom 
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samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på ulike 
former for samarbeidslæring gjennom høgskolens læringsplattform. Det vil vektlegges å 
tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på 
tvers av geografisk avstand og tid. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding 
som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene/undervisningsplanene. For å 
kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet og 
gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær over 25 % må 
det søkes fakultetet om fritak fra tilstedeværelse. Fakultetet kan bestemme at studenten må 
kompensere for fraværet med for eksempel ekstra skriftlige arbeidskrav. Tilstedeværelse ses 
emnevis.  

Det vil bli utarbeidet elektroniske kompendium for de enkelte emnene med artikler som er 
satt opp på pensum. 

5. Internasjonalisering 
Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 
samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 
brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor 
helsefremmende relasjonsarbeid i et internasjonalt perspektiv.   

Fakultetet har opparbeidet seg erfaring med både student- og lærermobilitet og ønsker at 
studenter som tas opp på masterstudiet skal kunne reise ut et semester og studere ved en 
høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes kompetanse og gi dem 
et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner. Et aktuelt mobilitetsvindu vil være 
masterpåbyggingens andre semester for deltidsstudenter og første semester for 
heltidsstudenter, der emnet som omhandler vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk kan erstattes av tilsvarende studietilbud i utlandet. Det vil også være mulig å 
gjennomføre hele eller deler av arbeidet med masteroppgaven i utlandet, for eksempel 
dersom masteroppgaven knyttes til et forsknings- eller utviklingsprosjekt i utlandet. 

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 
gjestelærere ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og 
pensum på aktuelle fagfelt, samt gi mulighet for bruk av blant annet engelsk som 
undervisningsspråk og aktuell fagterminologi. 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 
det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne.   

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 
bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 
Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F.  

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 
gjennomgang og godkjenning av eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 
sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 
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7. Studiets oppbygning  
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Perspektiver på psykososialt arbeid 
med barn og unge 10 Høst O 

 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 5 Høst O 

 Psykisk helse hos barn og unge 15 Vår O 

2. studieår 

Emnekode 
 

Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Psykososialt arbeid – 
kompetanseutvikling og profesjonelle 
utfordringer 

10 Høst O 

 Forskningsopplæring, 
Forskningsmetode og forskningsetikk 5 Høst O 

 Utvikling, organisering og samordning 
av tjenestetilbudene til barn og unge 15 Vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Etiske perspektiver og systematisk 
refleksjon i relasjonsarbeid 

15 Høst O 

 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Vår O 

4. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Masteroppgave (inkl. 
forskningsforberedende kurs og 
analysekurs) 

0 Høst O 

 Masteroppgave 30 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  
• Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartementet) 
• Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole 

Masterstudiet er et samlingsbasert studium med 4 samlinger pr. år. 30 studiepoeng er 
obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng. Foreløpig tilbys ikke valgfrie 
fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på heltid (1 år) og deltid (2 år). 

Relevante emner eller videreutdanninger kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng slik at master i 
helsefremmende relasjonsarbeid kan tas på ett år på fulltid eller to år på deltid. Dersom det 
gis innpass for en videreutdanning på 60 studiepoeng, vil masterstudiet bestå av de 
obligatoriske emnene etiske perspektiv og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid; 
vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk og masteroppgaven.  
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Emnebeskrivelser 
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Perspektiver på psykososialt arbeid med barn og unge 
Perspectives on psychosocial work with children and youth 

Innhold 
Dette emnet gir en innføring i ulike perspektiver på 
psykososialt arbeid med barn og unge. Grunnlaget 
for arbeid med barn og unge blir belyst med 
vitenskapsteoretiske, etiske, sosiale, kulturelle og 
politiske perspektiver. Hva innebærer det å være 
barn og unge i dag? Barn og unges mulighet til 
medvirkning er en viktig del av dette emnet. Videre 
behandles ulike terapeutiske perspektiver i arbeid 
med barn og unge, og relasjons- og 
samhandlingsprosesser i psykososialt arbeid med 
barn og unge. 

Hovedtemaer: 

• Hva er psykososialt arbeid med barn og unge 
• Brukermedvirkning: barn og unges mulighet til 

medvirkning 
• Vitenskapsteori 
• Etiske problemstillinger i arbeid med barn og 

unge 
• Målstyring og rammer for psykososialt arbeid 

med barn og unge 
• Terapeutiske perspektiver i arbeid med barn 

og unge 
• Relasjons- og samhandlingsprosesser i 

psykososialt arbeid med barn og unge 
• Tverrfaglig veiledning 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om terapeutiske perspektiver i arbeid med barn og unge. 
• Har inngående kunnskap om ulike praksiser og teorier for psykososialt arbeid med 

barn og unge. 
• Avansert kunnskap om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst og 

læring.  
• Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk som er relevant for psykososialt 

arbeid med barn og unge.  
• Har kunnskap om etiske problemstillinger som er relevante for arbeid med barn og 

unge 
• Har kunnskap om brukerperspektivet og barn og unges rett og mulighet til 

medvirkning og medbestemmelse. 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
225 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan integrere i sin virksomhet at alle barn og unge har samme grunnleggende 
rettigheter uavhengig av rase, religion, overbevisning og kulturell tilhørighet.  

• Kan legge til rette for brukermedvirkning og styrke muligheten for at barn og unges 
egen stemme blir hørt og verdsatt. 

• Kan inngå i relasjoner og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, 
deres familier og øvrige nettverk. 

• Kan gjenkjenne, se og vurdere barn og unges situasjon i samfunnet generelt og i 
hjelpe-apparatet spesielt.  

• Kan argumentere etisk og faglig for egne handlingsvalg. 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Har evne til faglig og etisk refleksjon over egen praksisutøvelse. 
• Er bevisst på hvilke verdier og holdninger som kan påvirke og bestemme forståelse 

og prioriteringer innen arbeid med barn og unge. 
• Kan analysere og reflektere omkring etiske problemstillinger i praksis og forskning. 
• Kan analysere og ha en reflektert holdning til forhold som fremmer og hemmer barn 

og unges medvirkning og ansvar for egen situasjon. 
• Kan analysere og forholde seg kritisk til helse- og sosialpolitiske, juridiske og 

økonomiske rammebetingelser for psykososialt arbeid med barn og unge. 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid og øvelser som legger til rette for refleksjon og drøfting 
• Tverrfaglig veiledning 
• Essayskriving 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Tverrfaglig veiledning 15 timer (emnets studiepoeng forutsetter gjennomført alle 15 

timer veiledning) 
• Essayutkast (emnets studiepoeng forutsetter godkjent essayutkast) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 14 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
3000 ord (+/- 10 %). 

Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet. 

Pensum 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

• Verdier i profesjonell praksis 
• Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
• Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

• Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

• Maktperspektiver i profesjonell praksis 
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

• Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

• Har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

• Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
• Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Nettbaserte leksjoner 
• Seminar/forelesninger 
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 
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Psykisk helse hos barn og unge 
Child and adolescent mental health 

Innhold 
Emnet omhandler innføring i ulike psykiske 
helseplager hos barn og unge, ikke bare som ulike 
diagnoser og kliniske kjennetegn, men også hvordan 
psykiske helseplager hos barn og unge fremstår som 
kontekstuelle fenomener og kan forståes i en 
psykososial sammenheng. Emnet bygger på 
moderne utviklingspsykologi og forståelse av 
intersubjektivitet og tilknytning. Det blir også gitt en 
innføring i dagens tjenestetilbud til barn og unge med 
psykiske helseplager. 

Hovedtemaer: 

• Ulike psykiske helseplager hos barn og unge 
• Årsaker (utløsende og opprettholdende) til 

barn og unges psykiske helseplager 
• Risiko og beskyttelsesfaktorer for barn og 

unges psykiske helse 
• Utviklingspsykologi og intersubjektivitet 
• Tidlig samspill og hjernens utvikling 
• Tilknytning 
• Tjenestetilbudet til barn og unge med 

psykiske helseplager 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om hva som fremmer psykisk helse hos barn og unge 
• Har inngående kunnskap om barns mentale og sosiale fungering, og risiko- og 

beskyttelsesfaktorer 
• Har inngående kunnskap om barn og unges kognitive, emosjonelle og sosiale 

utvikling og om psykiske helseplager hos barn og unge 
• Inngående kunnskap om hvordan sosiale problemer rusmiddelmisbruk og psykiske 

lidelser i barn og unges nære omgivelser påvirker barn og unges utvikling 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan identifisere forhold som kan føre til skjevutvikling hos barn og unge og til å kunne 
intervenere i tidlig fase av en problemstilling 

• Kan benytte utviklingspsykologisk kunnskap i psykososialt arbeid med barn og unge 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
340 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Perspektiver på psykososialt 
arbeid med barn og unge 
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• Kan identifisere og benytte beskyttelsesfaktorer og ressurser i barnet og i barnets 
nærmiljø, som sentrale ingredienser i psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan legge til rette for, og bidra til, tverrfaglig samarbeid 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan analysere og holde sammen kunnskap og erfaring fra ulike kilder i vurderingen 
av psykiske helseplager hos barn og unge. 

• Kan systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forskning og 
erfaringsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid med barn og unge 

• Kan gjenkjenne og reflektere omkring egen subjektivitet og hvordan denne blir satt i 
spill i arbeid med barn med psykiske helseplager 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid og øvelser som legger til rette for refleksjon og drøfting 
• Tverrfaglig veiledning 
• Essayskriving 
• Medstudentevaluering 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Tverrfaglig veiledning 15 timer (emnets studiepoeng forutsetter gjennomført alle 15 

timer veiledning) 
• Essayutkast (emnets studiepoeng forutsetter godkjent essayutkast) 
• Medstudentevaluering av essayutkast (emnets studiepoeng forutsetter godkjent 

medstudentevaluering) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 21 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
4000 ord (+/- 10 %). 

Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet. 

Pensum 
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Psykososialt arbeid – kompetanseutvikling og profesjonelle 
utfordringer 
Psychosocial work- knowledge development and professional dilemmas 

Innhold 
Emnet vektlegger det sosiale og det relasjonelle i 
arbeid med barn og unge. Emnet kan sees i 
sammenheng med VID sitt profilemne og bygger på 
flere måter på dette. En øket sensitivitet og 
kjennskap til egen væremåte og hvordan en selv som 
fagperson kan virke inn på dem en skal hjelpe, er 
viktig. Emnet gir en innføring i hvordan studentene 
kan utvikle en personlig forankret kunnskap omkring 
hvordan vi som fagpersoner blir berørt av arbeidet 
med barn og unge som strever med psykososiale 
vansker og/eller psykiske helseplager. Det handler 
om hvordan vi som fagpersoner i arbeid med barn og 
unge trenger konkret fagkunnskap og en personlig 
forankret praktisk kunnskap, og at dette sammen 
utgjør vår profesjonalitet. Det beskrives og arbeides 
med ulike former for kompetanseutvikling som kan 
være nyttig i arbeidet med, og forståelsen av, 
fagfeltets profesjonelle utfordringer. 

Hovedtemaer: 

• Faglige og relasjonelle utfordringer innen 
psykososialt arbeid med barn og unge 

• Sensibilitet og refleksjon rundt egen 
profesjonelle virksomhet 

• Sammenhengen mellom det personlige og 
profesjonelle i arbeid med barn og unge 

• Utvikling og bruk av fagkunnskap 
• Praktisk kunnskap 
• Kompetanseutvikling og forståelse av det relasjonelle, individuelle og sosiale i 

psykososialt arbeid med barn og unge 
• Refleksjon rundt eget faglige ståsted både skriftlig og muntlig 
• Hjelperens egenomsorg i arbeid med barn og unge som strever 
• Bruk av ulike terapeutiske perspektiver i praksis 
• Essay-skriving som metode for å skape læring og utvikling i forholdet mellom praksis 

og ettertanke 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
12 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
35 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
223 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Perspektiver på psykososialt 
arbeid med barn og unge og Psykisk 
helse hos barn og unge 
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Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om faglige problemstillinger innen psykososialt arbeid med 
barn og unge 

• Har kunnskap om personlig forankret kompetanseutvikling 
• Har kunnskap om egenomsorg hos hjelperen 
• Han kunnskap om hvordan praktisk kunnskap utvikles og ivaretas, og hvordan 

praktisk kunnskap står i forhold til annen type kunnskap 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan reflektere rundt egen profesjonalitet og identifisere hva som hemmer og fremmer 
denne 

• Kan vurdere ulike terapeutiske metoder i psykososialt arbeid med barn og unge 
• Kan beskrive og drøfte egen kompetanseutvikling 
• Kan reflektere rundt eget arbeid og faglige ståsted, både skriftlig og muntlig 
• Kan legge til rette for vekselvirkning mellom praksis og ettertanke 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan reflektere omkring og ta ansvar for egen faglige holdningsdannelse 
• Kan formidle, undervise og veilede innen psykososialt arbeid med barn og unge 
• Har informasjonskompetanse på et avansert nivå slik at kandidaten kan søke etter og 

bearbeide kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster innenfor 
etablerte normer for akademisk redelighet 

• Forstår betydningen av kontinuerlig refleksjon rundt egen profesjonelle virksomhet 
• Kan kjenne igjen og forstå hvordan ulike profesjonelle utfordringer arter seg og kan 

håndteres 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Tverrfaglig veiledning 
• Gruppearbeid og øvelser som legger til rette for refleksjon og drøfting 
• Essay skriving 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Gruppearbeid 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Essay (individuell skriftlig oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 3000 ord (+/- 10%).  
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Det ferdige essay bygger på essayutkast som leveres i første semester, som obligatorisk 
aktivitet i emnet perspektiver på psykososialt arbeid med barn og unge, og på essayutkast 
som medstudentevalueres i andre semester, som obligatorisk aktivitet i emnet psykisk helse 
hos barn og unge. 

Pensum 
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Forskningsopplæring, forskningsmetode og forskningsetikk 
Research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet kan betraktes som et forkurs til emnet 
Utvikling, organisering og samordning av 
tjenestetilbudet til barn og unge, og består av 
opplæring i forskningsmetoder og forskningsetikk. 
Det legges spesielt vekt på kvalitative metoder 
generelt og aksjonsforskningsdesign spesielt. Det blir 
også gitt en innføring i kvantitative 
forskningsmetoder. Studentene blir introdusert for 
aktuelle og generelle forskningsetiske 
problemstillinger. Dette emnet inneholder også 
opplæring i utarbeidelse av prosjektskisse, Denne vil 
brukes videre i emnet Utvikling, organisering og 
samordning av tjenestetilbudet til barn og unge. 

Hovedtemaer: 

• Kvalitative forskningsmetoder 
• Forskningsintervju 
• Fortolkning av kvalitative forskningsdata 
• Kvantitative metoder 
• Aksjonsforskningsdesign 
• Forskningsetikk 
• Prosjektbeskrivelse 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om kvalitative forskningsmetoder 
• Har kunnskap om aksjonsforskning 
• Har kunnskap om kvantitative forskningsmetoder 
• Har kunnskap om forskningsetikk 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan evaluere og fortolke kvalitative forskningsdata 
• Kan gjennomføre kvalitativt forskningsintervju 
• Kan utarbeide prosjektbeskrivelse og planlegge gjennomføring av lokalt forankret 

utviklingsprosjekt 

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
12 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
5 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
118 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Perspektiver på psykososialt 
arbeid med barn og unge 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan vurdere og argumentere for bruk av ulike forskningsmetoder og design 
• Viser forståelse for ulike forskningsmetoders styrker og svakheter 
• Forstår betydningen av ulike fagetiske problemstillinger og kan identifisere disse i et 

konkret forskningsprosjekt 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger og nettbaserte leksjoner 
• Gruppearbeid og øvelser 
• Seminarer 
• Medstudentundervisning og respons 

Obligatoriske aktiviteter 
• Gruppearbeid 
• Tverrfaglig veiledning 15 timer (emnets studiepoeng forutsetter gjennomført 15 timer 

veiledning med maksimalt 10% fravær) 
• Nærværsplikt 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Mappevurdering Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Mappevurderingen består av et arbeidskrav og en innlevering. Arbeidskravet er et skriftlig 
gruppearbeid der studentene arbeider med en oppgave i bruk av kvalitative metoder og 
forskningsintervju. Innlevering av prosjektplan er andre del av mappevurderingen. 
Arbeidskravet skal være på 2500 ord (+/-10%) og prosjektplan på minimum 1000 ord. Både 
arbeidskrav og innlevering er knyttet til undervisningen i emnet og det blir fastsatt tidspunkt 
for innlevering av både gruppearbeid og prosjektplan i starten av semesteret. 

Pensum 
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Utvikling, organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn 
og unge 
Development, organisation and coordination of psychosocial services 
for children and youth 

Innhold 
Dette emnet består primært av et utviklingsprosjekt. 
Dette prosjektet forankres i en kommune, bydel eller 
arbeidssted. Studentene arbeider her i grupper. 
Studieledelsen setter sammen gruppene på 
bakgrunn av de aktuelle prosjektene. 
Utviklingsprosjektet skal bidra til endring av praksis i 
psykososialt arbeid med barn og unge. 
Prosjektarbeidet skal gi studentene kunnskaper og 
ferdigheter til å forberede, gjennomføre og evaluere 
arbeidsformer for å skape felles gjensidig 
læringsprosesser i og mellom organisasjoner, 
nærmiljø og/eller lokalsamfunn. Prosjektarbeidet er 
forskningsforberedende trening og skal følge 
vesentlige elementer fra aksjonsforskning. Det skal 
tilrettelegges for dialog og felles læring mellom 
deltakere og forskere, og hensikten er å dele 
erfaringer og refleksjoner som kan bidra til ny 
kunnskap. Prosjektarbeidet skal beskrives i en 
prosjektrapport. 

Hovedtemaer: 

• Gjennomføre utviklingsprosjekt i samsvar 
med utarbeidet prosjektbeskrivelse 

• Dialogkonferanse eller annet fora for dialog 
og felles læring 

• Implementere kunnskaper og ferdigheter fra 
resten av utdanningen i psykososialt arbeid 
med barn og unge 

• Tverrfaglig samarbeid 
• Prosjektrapport 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående kunnskap om aksjonsforskning 
• Har inngående kunnskap om bruk av dialogkonferanse som metode i utviklingsarbeid 
• Har inngående kunnskap om planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter 
• Har kunnskap om utvikling og evaluering av tjenestetilbudet til barn og unge 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
20 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
20 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
365 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnene 
Perspektiver på psykososialt arbeid 
med barn og unge, Psykisk helse 
hos barn og unge, Psykososialt 
arbeid – kompetanseutvikling og 
profesjonelle utfordringer og 
Forskningsopplæring, forsknings-
metode og forskningsetikk 
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• Har kunnskap om implementering av forebyggende tiltak innen psykososialt arbeid 
med barn og unge 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan initiere og utvikle tverrfaglig samarbeid og samordning innenfor det psykososiale 
tjenestetilbudet til barn og unge 

• Har kreativitet og mot til å starte og drive utviklingsprosesser på egen arbeidsplass 
• Kan beskrive de ulike fasene i et utviklingsarbeid 
• Kan tilrettelegge for og gjennomføre dialogkonferanse eller annet tilsvarende fora for 

dialog og felles læring 
• Kan evaluere og vurdere iverksatte og gjennomførte tiltak 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan tilføre lokalsamfunnet kunnskap og kompetanse om psykososiale utfordringer 
hos barn og unge, og hvordan avhjelpe disse 

• Kan systematisere, kritisk vurdere og formidle skriftlig og muntlig forskning og 
erfaringsbasert kunnskap innen psykososialt arbeid med barn og unge 

• Har informasjonskompetanse på et avansert nivå slik at kandidaten kan søke etter og 
bearbeide kunnskap, og arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster innenfor 
etablerte normer for akademisk redelighet 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Nettbaserte leksjoner 
• Gruppearbeid 
• Seminar 
• Veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
• Gruppearbeid 
• Veiledningsgrupper 15 timer (emnets studiepoeng forutsetter gjennomført 15 timer 

veiledning med maksimalt 10 % fravær) 
• Nærværsplikt 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen i gruppe Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Eksamen i dette emnet er prosjektrapporten. Studentene begynner å skrive på 
prosjektrapporten med bakgrunn i prosjektplanen fra emne forskningsopplæring, 
forskningsmetode og forskningsetikk. Prosjektrapporten skal være på 8000 ord (+/- 10 %).  

Pensum  
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Etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid 
Ethical perspectives and systematic reflection in relational work  

Innhold 
Emnet omfatter etiske perspektiver og praktiske 
metoder knyttet til refleksjon i kunnskapsbasert 
praksis. Emnet vektlegger relasjonens betydning 
innenfor psykisk helse- og sosialfaglig arbeid.  

Emnet tar utgangspunkt i en humanistisk tilnærming 
til relasjon hvor mennesket beskrives som 
grunnleggende relasjonelt, sosialt og 
meningssøkende. Emnet vil utforske og utdype 
verdier, interesser og konflikter i relasjonsarbeid. 
Psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers liv 
vil bli tematisert og emnet vil utforske og utdype 
hvordan disse aspektene fremmer og hemmer 
relasjonsarbeid.  

En humanistisk tilnærming til relasjoner vil si at 
relasjoner innehar en etisk verdi. Emnet vil ved hjelp 
av ulike etiske perspektiver belyse relasjonelle 
aspekter.  

Gjennom metodiske tilnærminger vil emnet gi 
inngående ferdigheter i å reflektere kritisk rundt 
konkrete utfordringer i relasjonsarbeid. Målet er at 
studentene får økt kunnskap om hvilke verdier, 
perspektiver og teorier som ligger til grunn for 
systematisk relasjonsarbeid i egen praksis. I emnet 
vil studentene lære hvordan systematisk 
etikkrefleksjon som metode kan utvikle deres ferdigheter til å møte etiske utfordringer på en 
moden og kompetent måte. 

Hovedtemaer: 

• Relasjon og relasjoners betydning i psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 
• Sentrale teorier, kunnskap om og forskning på samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for helsefremmende arbeid med relasjoner i praksis 
• Sentrale perspektiver og forskning på relasjonsarbeid og relasjonens iboende 

muligheter for bedring av psykisk helse og psykosial funksjon 
• Modeller for samhandling mellom ulike psykisk helse- og sosialfaglige profesjoner 
• Etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• Etiske utfordringer i lys av lover, forskrifter og retningslinjer i psykisk helse- og 

sosialfaglig arbeid 
• Systematisk etikk- og egenrefleksjon  

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
50 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
325 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om betydningen av relasjoner og samarbeid i psykisk helse- 
og sosialfaglig arbeid 

• har avansert kunnskap om etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• har avansert kunnskap om betydningen av samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for relasjonsarbeid 
• har inngående kunnskap om systematisk etikkrefleksjon som metode 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan utøve systematisk etikk- og egenrefleksjon og etisk dømmekraft i samhandling 
med ulike berørte parter  

• kan analysere og anvende ulike perspektiver på samhandling og kommunikasjon i 
praksis 

• kan identifisere og reflektere omkring etiske utfordringer i lys av aktuelle lover, 
forskrifter og retningslinjer som regulerer psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 

• kan analysere, reflektere og handle selvstendig på en måte som muliggjør bedring for 
mennesker i psykiske helse- og sosialtjenester 

• kan mestre og analysere egne reaksjoner i utøvelse av relasjonsarbeid 
• kan anvende etikkrefleksjonsmetoden som verktøy for kvalitetsarbeid på individ-, 

gruppe- og organisasjonsnivå 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i psykiske helse- og sosialtjenester 
• kan anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle etiske og faglige synspunkter 

og argumenter i relasjonsarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 
• Refleksjon over egen praksis, ulike øvelser og trening  
• Seminar  
• Arbeidskrav knyttet til egen praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gjennomført etikkrefleksjonsgrupper 
• Skriftlig arbeidskrav 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet forbereder studentene til arbeid med 
masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på 
å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i 
forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper 
og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
• Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
• Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
• Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
• Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
• Forskningsetikk 

 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
375 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

• har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

• har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

• har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
• har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
• har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

• har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

• har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

• kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

• kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

• kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

• kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

• kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

• kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

• kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 
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• kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
• Seminarer og forelesninger 
• Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
• Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
• Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

• Studentene må skrive et individuelt essay med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Masteroppgaven 
Master’s Thesis 

Innhold 
Masteroppgaven skal være et selvvalgt og 
selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal være 
relatert til fagområdet helsefremmende 
relasjonsarbeid utfra relevante teoretiske perspektiv 
og forskningsmetoder. Oppgaven representerer 
studentenes fordypning i studiet og kan være i enten 
monografi eller artikkelformat.  

Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene 
trening i å arbeide systematisk og metodisk, og bidra 
til at studentene utvikler en kritisk holdning i 
metodiske spørsmål. Studentene skal etter å ha 
fullført masteroppgaven vise evne til å vurdere og 
begrunne hva som er relevante teoretiske 
perspektiver, hensiktsmessig og gyldig design, 
datainnsamlingsmetoder, analyseverktøy og 
dokumentert litteraturgjennomgang for den valgte 
problemstillingen. Videre skal studentene vise evne 
til å gi en klar og presis skriftlig fremstilling av eget 
arbeid og kunne formidle dette til fagfeller og 
allmennheten.  

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk 
undersøkelse eller være et teoretisk arbeid. Den kan 
være et frittstående arbeid eller inngå som en 
avgrenset, men selvstendig del av et pågående 
forskningsprosjekt. Arbeidet kan også knyttes til 
kvalitets-, utviklings- og/eller evalueringsarbeid i 
tjenesten.  

Masteroppgavens omfang 
Masteroppgaver har et omfang på 30 studiepoeng med en ramme på 24 000 ord +/- 10 
prosent.  

Masteroppgaven kan utformes som en artikkel. Den skal oppfylle kravene og være klargjort 
til innsending til et navngitt fagfellevurdert tidsskrift. I tillegg til den vitenskapelige artikkelen 
må det leveres en supplerende tekst på 7500 ord +/- 10 prosent, teoretiske eller metodiske 
overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Det tillates at to studenter skriver 
masteroppgaven sammen. Ved samskriving vil omfanget på oppgaven økes. Arbeidet for 
den enkelte skal ha samme omfang som om oppgaven ble løst individuelt, og studentene må 
inngå en samskrivingskontrakt og kunne dokumentere hvilke deler av oppgaven den enkelte 
student har hovedansvar for. 
  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
22 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
773 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har omfattende innsikt i tematikken på og inngående kunnskap om det aktuelle 
området for masteroppgaven 

• har inngående forståelse for forskningstradisjon og vitenskapelige metoder anvendt i 
eget forskningsarbeid 

• har evne til å utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig 
relevant måte 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og 
analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen 

• kan delta i planlegging og gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid i 
tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

• kan reflektere over og forstå hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har 
for kunnskap som utvikles 

• kan formidle forskningsarbeid på en akademisk måte 
• kan reflektere over forskningsetiske aspekter knyttet til utvikling og bruk av kunnskap 
• kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger, analysere og diskutere 

egne forskningsdata, samt relatere disse til forskningsfronten på feltet   
• kan vurdere forskningsetiske problemstillinger, relevante teoretiske perspektiv og 

anvendelse av vitenskapelige kunnskapskilder relatert til masteroppgaven 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekt 
• har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte 

temaet og kan relatere egne funn til denne innsikten 
• kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav  
• kan kritisk vurdere ulike forskningsmetoder og resultater  
• kan gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte 
• kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 
• kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler 

for god henvisningsskikk og kildekritikk 
• kan presentere faglig arbeid skriftlig og muntlig i tråd med vitenskapelige 

verdier/akademisk standard 
• kan bidra i diskusjoner og kommunisere om psykososiale/relevante fagspesifikke 

problemstillinger til både allmennheten, brukere og andre fagpersoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Prosjektskisse  
• Individuell veiledning  
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• Masteroppgaveseminar 

Obligatoriske aktiviteter 
• Innlevering av problemstilling med begrunnelse. Problemstillingen må godkjennes. 

Kriteriet for godkjenning er at problemstillingen gir et grunnlag for å kunne skrive en 
prosjektskisse 

• Innlevering av prosjektskisse. Prosjektskissen skal godkjennes. Kriteriet for at denne 
kan godkjennes er at den gir et grunnlag for å starte arbeidet med masteroppgaven  

• Deltakelse på masteroppgaveseminarer med fremlegg av eget arbeid og kommentar 
til medstudent  

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Masteroppgave  A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Avsluttende eksamen er normalt individuell skriftlig innlevering av masteroppgaven.                         

Ev. samskriving må godkjennes på forhånd. Se punkt over om mulighet for samskriving.    

Masteroppgaven skal leveres elektronisk innen oppsatt frist. Det er to frister for innlevering, 
en i mai og en i november. 

Pensum 



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

 

 

Studieplan for master i helsefremmende relasjonsarbeid 
Studieretning: rus- og avhengighetsproblematikk 

120 studiepoeng 

 

Programme Description for Master of Relational Work for 
Health Promotion 
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VID Oslo 

Godkjent 14. november 2019 av Utdanningsutvalget 

Approved 14 November 2019 by The Education Comittee 

  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

Innhold 
 

1. Presentasjon av studiet ......................................................................................................1 

1.1 Bakgrunn for studiet og profil ........................................................................................1 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder .....................................................................................2 

1.3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning ..................................2 

2. Målgruppe og opptakskrav .................................................................................................2 

3. Læringsutbytte ....................................................................................................................3 

4. Arbeids- og undervisningsformer ........................................................................................4 

5. Internasjonalisering ............................................................................................................5 

6. Vurderingsformer ................................................................................................................5 

7. Studiets oppbygning ...........................................................................................................6 

Emnebeskrivelser ...................................................................................................................8 

Perspektiver på rus- og avhengighetsproblematikk .............................................................9 

Kunnskapsbasert argumentasjon ......................................................................................11 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis...........................................................13 

Vurdering av kvalitet i tjenesteutøvelse .............................................................................15 

Forebygging av arbeidsrelatert stress ...............................................................................17 

Forprosjekt til fordypningsoppgave ...................................................................................19 

Fordypningsoppgave ........................................................................................................21 

Etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid.........................................23 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk .....................................................26 

Masteroppgaven ...............................................................................................................29 

 

  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

1 
 

1. Presentasjon av studiet 
1.1 Bakgrunn for studiet og profil 
Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis 
innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom 
pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i 
helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefrem-
mende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud 
som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og 
sosiale perspektiver på relasjonsarbeid. Fokus på 
verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og 
etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør 
studiets profil og kjerneområde. 

Første del av masterutdanningen består av en 
spesialisering som er organisert som en 60 
studiepoengs videreutdanning: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med 

barn og unge 
• Videreutdanning i rus- og 

avhengighetsproblematikk 
• SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av 

mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

Felles for de fire videreutdanningene er at de legger vekt på betydningen av relasjonsarbeid, 
faglig og etisk refleksjon og tverrfaglig samarbeid for profesjonsutøvelsen innenfor de 
respektive fagområdene. 

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I 
denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, 
relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. 

Masterprogrammet er forankret i en helsefremmende tenkning der det legges særlig vekt på 
«relasjonsarbeid». Menneskelig samspill er sammensatt og menneskets utvikling preges av 
forhold til omsorgsgivere og nære personer. På den ene siden er mennesker sårbare og 
gjensidig avhengige av og vevd sammen med andre (relasjoner), og på den andre siden har 
mennesket mulighet og kraft til å påvirke den sosiale verden det er en del av (relasjonell 
autonomi). En bærende relasjon mellom pasient/bruker og fagutøver er et resultat av 
samspillet dem imellom, og derfor avgjørende for helsefremming. En god relasjon hviler på 
samhandling, tillit, trygghet og opplevelse av troverdighet og tilknytning. En slik psykososial 
tilnærming til relasjonsarbeid innebærer at fagutøvere må ha innsikt i det komplekse 
samspillet mellom den enkeltes ressurser og muligheter og den enkeltes omgivelser. 
Masterprogrammet vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0988: Health and Welfare, 
inter-disciplinary programmes 

Studieprogramkode:  
Antall studiepoeng: 120  

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 
Master i helsefremmende 
relasjonsarbeid  

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 
deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 

 

Studieretning rus- og avhengighetsproblematikk 
Videreutdanningen i rus- og avhengighetsproblematikk søker å utdanne den enkelte stu-
dent til å kunne foreta kvalifiserte valg og vurderinger av ulike teoridannelser, behand-
lingsideologier og behandlingsmetoder i sin egen praksis. Studentene stimuleres til selv-
refleksjon, verdibevissthet, etisk refleksjon og fagkritisk tenkning. For nærmere 
beskrivelse, se videreutdanningens studieplan. 
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kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig 
arbeid. 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 
Som en konkretisering av masterstudiets tverrfaglige profil er det tre temaer som sammen 
utgjør studiets kjerneområder: 

Relasjon 

Vektlegging av menneskers ressurser og autonomi fremhever betydningen av den enkeltes 
muligheter, styrker og nettverk. Masterstudiet vektlegger betydningen av samspill mellom 
pasient/bruker, familie og fagpersoner som nødvendig for å skape gode dialoger og bedre 
løsninger på utfordringer mennesker møter. Å forstå hva som skjer i samspillet mellom 
pasient/bruker, pårørende/nettverk og fagutøvere er av betydning for å utvikle ny kunnskap 
om hvorfor relasjonene mellom berørte parter kan bli komplisert og preget av mangel på 
forståelse. Å inkludere alles perspektiv (medvirkning) i kunnskapsdannelsen er derfor viktig 
for å legge til rette for et godt samarbeid mellom både pasient/bruker, familie/nettverk og 
fagutøvere. 

Etikk 

Psykososiale utfordringer kan oppleves som eksistensielt krevende og noe som griper inn i 
personens selvbilde, integritet og tillit til omverdenen. Utøvere av relasjonsarbeid må derfor 
ha en forståelse for hva som kan stå på spill for mennesker i behov av helse- og sosialfaglige 
tjenester. Også fagutøvere opplever utfordringer for eksempel knyttet til involvering, 
medvirkning og asymmetriske relasjoner. Derfor vektlegger masterstudiet at studentene 
utvikler sin etiske kompetanse. 

Metode 

Dette masterstudiet gir studentene innføring i metoden systematisk etikkrefleksjon og 
egenrefleksjon. Metoden er inspirert av dialogisk etikk, en aristoteliske tilnærming til etikk 
som understreker menneskers avhengighet av hverandre der dialog er vesentlig. I en 
etikkrefleksjon er det den moralske kunnskapen og belysningen av det etiske spørsmålet 
som er i sentrum. Det er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som 
er rett og galt, godt og vondt, og utfordres i praksis av at man står overfor en konkret etisk 
utfordring. Etikkrefleksjon kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer 
og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt. Derfor er 
etikkrefleksjon i helse- og sosialfaglig arbeid en systematisk måte for fagutøvere å håndtere 
moralsk utfordrende situasjoner i praksis på. Dialoger om etiske utfordringer er redskap for å 
skape et godt relasjonsarbeid. 

1.3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 
Studiet kvalifiserer til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til 
fagutvikling og forskning. Stillinger innenfor bl.a. helse- og omsorgsvirksomheter, 
NAV/sosialtjeneste eller barnevern som krever kunnskap på høyere grads nivå er relevante. 
Studiet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger. Studiet kvalifiserer også for 
stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning/videre studier på doktorgradsnivå. 

2. Målgruppe og opptakskrav  
Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning rus- og avhengighetsproblematikk, 
retter seg mot personer som arbeider innenfor feltet rus- og avhengighetsproblematikk og 
som ønsker å utdype og utvikle sine kunnskaper og sin kompetanse i kombinasjon med å 
være i arbeid. 
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Opptak til studiet reguleres av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-6, samt 
forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole §§ 6 og 7. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

• Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå 
av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante 
fagområder 

• Minst ett års relevant pasient-/klientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.  

Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene kan etter fastsatte kriterier søke 
opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og 
skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

Rangering av søkere skjer i henhold til utfyllende bestemmelser for opptak ved VID 
vitenskapelige høgskole 18. desember 2017. 

Krav til studenten i masterutdanningens første halvdel (videreutdanningen): 

Studenten må være i minst 50 %-stilling i direkte pasient-/klientarbeid 

Søkere som allerede har fullført videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk ved VID 
vitenskapelige høgskole eller Diakonhjemmet Høgskole vil, forutsatt at de tas opp, starte rett 
på masterutdanningens tredje år. 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytter, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 
Kandidaten 

• har avansert kunnskap om helsefremmende og etiske perspektiver i relasjonsarbeid  
• har avansert kunnskap om relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer innenfor 

arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk 
• kan analysere etiske og faglige problemstillinger med utgangspunkt i 

grunnlagsforståelse og forskningsbasert kunnskap innenfor rus- og 
avhengighetsproblematikk 

• har utdypet kunnskap om relevante samarbeidsarenaer og om forhold som fremmer 
samhandling mellom profesjonene innenfor helse- og sosialfaglig arbeid  

• har inngående kunnskap om forskningsetikk og vitenskapsteoretiske posisjoner 
• har avansert kunnskap om forsknings- og erfaringsbaserte tilnærminger og metoder 
• har inngående kunnskap om hvordan rus – og avhengighetsproblematikk situeres i 

samfunnsmessige og profesjonelle sammenhenger 
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Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan analysere og reflektere kritisk over teorier og metoder knyttet til etikk og 
relasjoner 

• kan anvende etisk refleksjon i egen praksis  
• kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til 

relasjonsarbeid innenfor rus- og avhengighetsproblematikk 
• kan gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus 

på helsefremmende relasjonsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
• kan formidle kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk på ulike arenaer og kan 

argumentere faglig i diskusjoner 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan bidra til nytenkning og utvikling innenfor rus- og avhengighetsproblematikk basert 
på praktisk, forskningsbasert og teoretisk kunnskap  

• kan gjennomføre, under veiledning, forskningsprosjekt og formidle resultater fra dette 
i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt 

• kan initiere, medvirke til og gjennomføre faglig endrings- og utviklingsarbeid i 
samarbeid med ulike profesjoner, praksisfelt og andre berørte parter 

• kan anvende og forstå skjønnsutøvelse i arbeid med rus- og 
avhengighetsproblematikk ut fra fagkunnskap og gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer 

• kan bidra til å fremme kvalitet og utvikle nye samarbeidsformer i flerfaglig og 
tverretatlig samhandling 

• kan søke etter og bearbeide kunnskap, samt arbeide selvstendig med vitenskapelige 
tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 
Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav, seminarer med brukerdeltagelse, 
student- og lærerstyrte seminar. Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom 
samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på ulike 
former for samarbeidslæring gjennom høgskolens læringsplattform. Det vil vektlegges å 
tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på 
tvers av geografisk avstand og tid. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding 
som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene/undervisningsplanene. For å 
kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet og 
gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær over 25 % må 
det søkes fakultetet om fritak fra tilstedeværelse. Fakultetet kan bestemme at studenten må 
kompensere for fraværet med for eksempel ekstra skriftlige arbeidskrav. Tilstedeværelse ses 
emnevis.  

Det vil bli utarbeidet elektroniske kompendium for de enkelte emnene med artikler som er 
satt opp på pensum. 
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5. Internasjonalisering 
Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 
samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 
brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor 
helsefremmende relasjonsarbeid i et internasjonalt perspektiv.   

Fakultetet har opparbeidet seg erfaring med både student- og lærermobilitet og ønsker at 
studenter som tas opp på masterstudiet skal kunne reise ut et semester og studere ved en 
høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes kompetanse og gi dem 
et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner. Et aktuelt mobilitetsvindu vil være 
masterpåbyggingens andre semester for deltidsstudenter og første semester for 
heltidsstudenter, der emnet som omhandler vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk kan erstattes av tilsvarende studietilbud i utlandet. Det vil også være mulig å 
gjennomføre hele eller deler av arbeidet med masteroppgaven i utlandet, for eksempel 
dersom masteroppgaven knyttes til et forsknings- eller utviklingsprosjekt i utlandet. 

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 
gjestelærere ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og 
pensum på aktuelle fagfelt, samt gi mulighet for bruk av blant annet engelsk som 
undervisningsspråk og aktuell fagterminologi. 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 
det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne.   

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 
bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 
Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F.  

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 
gjennomgang og godkjenning av eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 
sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 
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7. Studiets oppbygning  
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

VUPBU  Perspektiver på rus- og 
avhengighetsproblematikk 10 Høst O 

 Kunnskapsbasert argumentasjon 5 Høst O 

 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 5 Vår O 

 Vurdering av kvalitet i 
tjenesteutøvelse 10 Vår O 

2. studieår 

Emnekode 
 

Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Forebygging av arbeidsrelatert stress 5 Høst O 

 Forprosjekt til fordypningsoppgave 10 Høst O 

 Fordypningsoppgave 15 Vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Etiske perspektiver og systematisk 
refleksjon i relasjonsarbeid 

15 Høst O 

 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Vår O 

4. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Masteroppgave (inkl. 
forskningsforberedende kurs og 
analysekurs) 

0 Høst O 

 Masteroppgave 30 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

 

Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 
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• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  
• Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 

Utdannings- og forskningsdepartementet) 
• Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 

vitenskapelige høgskole 

Masterstudiet er et samlingsbasert studium med 4 samlinger pr. år. 30 studiepoeng er 
obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng. Foreløpig tilbys ikke valgfrie 
fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på heltid (1 år) og deltid (2 år). 

Relevante emner eller videreutdanninger kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng slik at master i 
helsefremmende relasjonsarbeid kan tas på ett år på fulltid eller to år på deltid. Dersom det 
gis innpass for en videreutdanning på 60 studiepoeng, vil masterstudiet bestå av de 
obligatoriske emnene etiske perspektiv og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid; 
vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk og masteroppgaven.  

 

 

 

 

 
  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emnebeskrivelser 
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Perspektiver på rus- og avhengighetsproblematikk 
Perspectives on substance use and addiction 

Innhold 
Emnet gir en innføring i fagspesifikke og generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver. Forholdet mellom 
historikk og dagens praksiser blir belyst gjennom en 
historisk og idehistorisk gjennomgang av fagfeltet, 
samt sosialpolitiske føringer slik de er nedfelt i 
stortingsmeldinger, faglige retningslinjer og annen 
sentral dokumentasjon. Emnet gir en innføring i 
sentrale begreper som avhengighet og behandling og 
viser hvordan ruspolitikk, behandlingsideologier og 
behandlingsmetoder har nedfelt seg historisk og 
samtidig både nasjonalt og internasjonalt. Det 
fagspesifikke kunnskapsgrunnlaget knyttes til ulike 
vitenskapsteorietiske posisjoner for å plassere det 
fagspesifikke i en større sammenheng. 

Hovedtemaer: 

• Rus- og avhengighetsfeltets historiske 
utvikling og kulturelle forankringer 

• Sosialpolitiske føringer i en historisk og 
nåtidig sammenheng 

• Ruspolitikk og konsekvenser for praksis 
• Avhengighetsbegrepets utvikling og aktuelle 

forståelser 
• Ulike kategorier av rusmidler 
• Vitenskapsteoretiske posisjoner i relasjon til 

rusmiddelforskning 
• Behandlingsbegrepets utvikling og aktuelle manifestasjoner 
• Behandlingsmetoders kulturelle forankring 
• Psykiatriske diagnosers historie, aktuelle utvikling og anvendelse 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har avansert kunnskap om rus- og avhengighetsfeltets historiske utvikling nasjonalt 
og internasjonalt 

• Har avansert kunnskap om behandlingsbegrepet og utvikling av behandlingsmetoder 
nasjonalt og internasjonalt 

• Har avansert kunnskap om sosialpolitiske føringer og sentrale sosial- og 
helsepolitiske innsatsområder innenfor og tilgrensende til rus- og 
avhengighetsproblematikk 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner i relasjon til 
rusmiddelforskning 

• Har inngående kunnskap om ulike kategorier av rusmidler 
• Har god kunnskap om anvendelsen av psykiatriske diagnoser på rusfeltet 
• Har god kunnskap om sammenhenger mellom kultur, problemdefinisjoner og utvikling 

av innsatser 
 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere rus- og avhengighetsproblemer i ulike sammenhenger 
• Kan analysere praktiske tilnærminger i et historisk og idehistorisk perspektiv 
• Kan analysere praksis i et faglig perspektiv 
• Kan analysere egen praksis i lys av begrepet avhengighet 
• Kan analysere behandlingsmessige kontekster i lys av et diskursivt perspektiv på 

behandling 
• Kan diskutere komplekse sammenhenger innen rus- og avhengighetsbehandling 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan formidle sentralt fagstoff på en kritisk og selvstendig måte 
• Kan ta initiativ til og bidra til refleksjon over sentrale begreper 
• Har spesialisert kunnskap som kan anvendes i tverrprofesjonelt samarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Plenumsdiskusjoner 
• Selvstudier 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Faglig veiledning på egen praksis 
• Individuelt arbeidskrav 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Individuell skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 3000 ord (essay). 

Pensum 
 

  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

11 
 

Kunnskapsbasert argumentasjon 
Knowledge-based argumentation 

Innhold 
Emnet gir en innføring i og anvendelse av 
kunnskapsbasert argumentasjon. Både historisk og 
nåtidig har diskusjoner i fagfeltet rus- og 
avhengighetsproblematikk vært preget av emosjoner, 
sterke meninger og ideologier, snarere enn faglig 
begrunnete argumenter. Emnet tar sikte på å styrke 
studentens evne til faglig argumentasjon. Studentene 
arbeider i grupper som settes sammen på tvers av 
profesjoner og tjenestesteder/-nivåer, for å etablere 
en situasjon som er lik den de møter i sitt praktiske 
arbeid. Gruppene gis i oppgave å argumentere for 
eller mot et framtidig scenario basert på aktuelle fag- 
og sosialpolitiske temaer og skal søke 
forskningsbasert litteratur og dokumentasjon som 
kan underbygge deres argumenter. Det er knyttet et 
muntlig, gruppebasert arbeidskrav til emnet. 

Hovedtemaer: 

• Litteratursøk og kritisk kildehåndtering 
• Vurdering av ulike kunnskapskilder 
• Argumentasjon basert på kunnskapsbaserte 

kilder 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har inngående innsikt i hvordan faglige argumenter kan relateres til meninger, 
ideologier og følelser 

• Har avansert innsikt i hvilke krav som bør stilles til faglig argumentasjon 
• Har inngående innsikt i tverrprofesjonell tilnærming til en problemstilling 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Har en fagkritisk holdning ved litteratursøk i eget fagfelt 
• Kan delta i diskusjoner og debatter og framholde faglige argumenter på en 

selvstendig måte 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Har inngående kjennskap til kunnskapsbasert argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
125 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
140 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• Kan ta selvstendig initiativ til fagdiskusjoner på arbeidsplassen 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Prosjekt digitalt/stedlig 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Faglig veiledning på egen praksis 
• Arbeidskrav (muntlig i grupper) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig gruppeeksamen 6 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

Studentene inndeles i tverrprofesjonelle basisgrupper som beholdes gjennom hele studiet. 
Eksamensppgaven blir levert basisgruppene i første studiesamling. Gruppearbeidet skjer 
som et prosjekt digitalt/stedlig. 

Pensum  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

13 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

• Verdier i profesjonell praksis 
• Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
• Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

• Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

• Maktperspektiver i profesjonell praksis 
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

• Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

• Har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

• Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
• Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Nettbaserte leksjoner 
• Seminar/forelesninger 
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 
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Vurdering av kvalitet i tjenesteutøvelse 
Service quality assessment 

Innhold 
Emnet gir en innføring i anvendelse av fagteoretiske 
perspektiver i utdyping og analyse av fagområdets 
mange praksisfelt, hvilke konsekvenser rus- og 
sosialpolitikk har for praksis, målgrupper av 
pasienter/klienter, tverrprofesjonelt samarbeid og 
tjenesteutøvelse. 

Emnet ses i sammenheng med de forutgående 
emnene (Perspektiver på rus- og 
avhengighetsproblematikk, Kunnskapsbasert 
argumentasjon og Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis). 

Hovedtemaer: 

• Rus- og sosialpolitikk og konsekvenser for 
praksis 

• Relevant lovverk 
• Maktperspektiver 
• Tverrprofesjonelt samarbeid og organisering 
• Forebyggingsstrategier 
• Kjønn som dimensjon i forebygging og 

behandling 
• Rusmiddelbruk i et livsløpsperspektiv 
• Rusmiddelbruk/avhengighet og etnisitet 
• Rus og psykiske lidelser (ROP- lidelser) 
• Rusmiddelbruk og avhengighet i et 

familieperspektiv 
• Pårørende til pasienter/klienter med 

komplekse sosiale problemer 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har avansert kunnskap om komplekse og sammensatte problemer blant 
pasienter/klienter 

• Har inngående kunnskap om psykiske lidelser og rus i et behandlingsperspektiv 
• Har god kunnskap om rusmidler i et biologisk og fysiologisk perspektiv 
• Har avansert kunnskap om forebygging og tidlig intervensjon 
• Har avansert kunnskap om kjønn som dimensjon i forebygging og behandling 
• Har avansert kunnskap om teorier omkring tverrprofesjonelt samarbeid 
• Har avansert kunnskap om maktperspektiver i relasjon til profesjonsutøverens 

posisjon 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
250 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnene 
Perspektiver på rus- og 
avhengighetsproblematikk og 
Kunnskapsbasert argumentasjon 
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Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan anvende kunnskaper om psykiske lidelser i en klinisk sammenheng 
• Kan reflektere over maktposisjoner i kliniske sammenhenger 
• Kan synliggjøre refleksjon og kritisk vurdering av egen yrkesutøvelse 
• Kan anvende kunnskaper om forebygging og tidlig intervensjon 
• Kan anvende kunnskaper om særlige grupper og rusrelaterte problemer i praksis 
• Kan anvende relevant lovverk 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta initiativ til faglige diskusjoner omkring komplekse problemer 
• Har oversikt over og kan henvise til ulike kunnskapskilder 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Selvstudier 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Faglig veiledning på egen praksis 
• 40 timer veiledet praksis 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen To uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 3 500 ord. 

Pensum 
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Forebygging av arbeidsrelatert stress 
 Prevention of work-related stress 

Innhold 
Emnet gir en innføring i sentrale teorier om hvordan 
profesjonelle hjelpere påvirkes av arbeidet med 
klienter/pasienter som sliter med psykiske traumer og 
komplekse psykososiale problemer. Herunder 
hvordan organisering av arbeidet påvirker den 
enkelte ansattes mulighet for trivsel og egenomsorg. 
Skandinaviske studier anvendes til illustrasjon av 
sammenhengen mellom stress og arbeidsbetingelser 
innen sosial- og helsefaglig arbeid i velferdsstaten. 

Hovedtemaer: 

• Årsaker til sykefravær i Skandinavia 
• Gjennomgang av forskjellige begreper som 

anvendes i den internasjonale stressforskning 
• Gjennomgang av teorier om stress og 

utbrenthet i jobb med klienter/pasienter med 
komplekse problemer 

• Organisatoriske forhold som har betydning for 
trivsel 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har avansert kunnskap om begreper anvendt synonymt med stress og utbrenthet 
• Har avansert kunnskap om viktige teorier innen stressforskning 
• Har inngående kunnskap om hvordan stress og utbrenthet kan forebygges 
• Har god kunnskap om hvordan organisering av helse- og sosialfaglig arbeid påvirker 

trivsel på arbeidsplassen 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan identifisere egen risiko for utbrenthet 
• Kan identifisere mulige stressforebyggingsstrategier i belastende arbeidssituasjoner 
• Kan støtte kolleger som sliter med stress og risiko for utbrenthet 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta initiativ til og delta i diskusjoner om trivsel på arbeidsplassen sett i relasjon til 
organisering av arbeidet 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesning 
• Selvstudier 
• Tverrprofesjonelt gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Faglig veiledning på egen praksis 
• Arbeidskrav (individuelt refleksjonsnotat) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig gruppeeksamen 6 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord 

Studentene får utdelt oppgavetekst i 5. studiesamling. Eksamensarbeidet foregår 
digitalt/stedlig. 

Pensum 
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Forprosjekt til fordypningsoppgave 
Preliminary Paper Outline 
 

Innhold 
Emnet er lagt opp som et forprosjekt til den 
individuelle fordypningsoppgaven, som leveres ved 
slutten av studiet. I emnet inngår undervisning om 
forskningsmetode, forskningsetikk, prosjektarbeid og 
oppgaveskriving. Emnet tar utgangspunkt i kravene 
til fordypningsoppgaven siste semester, hvor tema 
skal hentes fra egen praksis, og gir innføring i 
hvordan en slik oppgave kan bygges opp og generelt 
om oppgaveskriving. Studenten skal på bakgrunn av 
dette utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal 
danne grunnlag for den individuelle 
fordypningsoppgaven i eget valgt tema. 

Hovedtemaer: 

• Forskningsmetode og forskningsetikk 
• Prosjektarbeid 
• Oppgaveskriving 
• Litteratursøk 
• Planlegging av skriftlig arbeid 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har god innsikt i forskningsmetode og forskningsetikk 
• Har god kunnskap om oppbygging av et prosjektarbeid 
• Har avansert kunnskap om oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer for 

oppgaveskriving 
• Har god kunnskap om litteratursøk 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan gjennomføre litteratursøk knyttet til oppgitt tema 
• Kan utforme en prosjektbeskrivelse i henhold til gitte krav 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan utvikle ulike problemstillinger med utgangspunkt i tema 
• Har god forståelse for sammenheng mellom problemstilling og valg av metode 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning rus- og avhengighetsproblematikk godkjent 25.11.19

  

20 
 

• Har god forståelse av forskningsmetode relatert til vitenskapsteori 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Selvstudier 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 
• Faglig veiledning på egen praksis 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 8 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 3000 ord. 

Besvarelsen skal utformes som en prosjektbeskrivelse. 

Pensum 
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Fordypningsoppgave 
Final Paper  

Innhold 
Emnet er en individuell fordypning i eget valgt tema 
fra studentens praksis og bygger på emne 6. Emnet 
ses også i sammenheng med forutgående emner og 
særlig emne 1. Det er ønskelig at dette er bidrag til 
fagutviklingsprosjekter på studentens arbeidsplass, 
men det er ikke et krav. Til emnet er det knyttet et 
muntlig, individuelt arbeidskrav som består i å legge 
fram besvarelsen for medstudenter, lærere, veiledere 
og eventuelt kolleger innenfor en tidsramme på 30 
minutter, inkludert tid til spørsmål og refleksjoner. 

Hovedtemaer: 

• Forskningsmetode relatert til vitenskapsteori 
• Tverrprofesjonelt samarbeid 
• Kildevurdering og kildekritikk 
• Fagutviklingsprosjekt 
• Taus kunnskap 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har god kunnskap om sammenheng mellom 
vitenskapsteori og forskningsmetode 

• Har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer 
• Har inngående kunnskap om oppgaveskriving 
• Har avansert kunnskap om litteratursøk og kildehåndtering 
• Har avansert kunnskap om eget valgt tema 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan gjennomføre en veiledet selvstendig undersøkelse med utgangspunkt i egen 
praksis 

• Kan anvende forskningsmetode på egen valgt problemstilling 
• Kan analysere egen praksis i lys av relevant forskning 
• Kan selvstendig vurdere ulike kilder inngående 
• Kan diskutere ulike problemstillinger i relasjon til rus og avhengighet 
• Kan anvende forskningsetiske retningslinjer på en selvstendig måte knyttet til 

fagutviklingsprosjekter 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnet 
Forprosjekt til fordypningsoppgave 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Har god kompetanse i skriftlig framstilling av et tema 
• Kan synliggjøre kunnskap og kompetanse i fagfeltet (taus kunnskap) 
• Kan drøfte empiri i forhold til ulike teoretiske perspektiver på en selvstendig måte 
• Kan ta initiativ til og bidra i fagutviklingsprosjekter på egen arbeidsplass 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Selvstendig arbeid 
• Oppgaveveiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

• Nærværsplikt 
• 40 timer veiledet praksis 
• Innlevert dokumentasjon på 80 t veiledning 
• Arbeidskrav (individuelt) 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Individuell skriftlig eksamen Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: (8000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid 
Ethical perspectives and systematic reflection in relational work  

Innhold 
Emnet omfatter etiske perspektiver og praktiske 
metoder knyttet til refleksjon i kunnskapsbasert 
praksis. Emnet vektlegger relasjonens betydning 
innenfor psykisk helse- og sosialfaglig arbeid.  

Emnet tar utgangspunkt i en humanistisk tilnærming 
til relasjon hvor mennesket beskrives som 
grunnleggende relasjonelt, sosialt og 
meningssøkende. Emnet vil utforske og utdype 
verdier, interesser og konflikter i relasjonsarbeid. 
Psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers liv 
vil bli tematisert og emnet vil utforske og utdype 
hvordan disse aspektene fremmer og hemmer 
relasjonsarbeid.  

En humanistisk tilnærming til relasjoner vil si at 
relasjoner innehar en etisk verdi. Emnet vil ved hjelp 
av ulike etiske perspektiver belyse relasjonelle 
aspekter.  

Gjennom metodiske tilnærminger vil emnet gi 
inngående ferdigheter i å reflektere kritisk rundt 
konkrete utfordringer i relasjonsarbeid. Målet er at 
studentene får økt kunnskap om hvilke verdier, 
perspektiver og teorier som ligger til grunn for 
systematisk relasjonsarbeid i egen praksis. I emnet 
vil studentene lære hvordan systematisk 
etikkrefleksjon som metode kan utvikle deres ferdigheter til å møte etiske utfordringer på en 
moden og kompetent måte. 

Hovedtemaer: 

• Relasjon og relasjoners betydning i psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 
• Sentrale teorier, kunnskap om og forskning på samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for helsefremmende arbeid med relasjoner i praksis 
• Sentrale perspektiver og forskning på relasjonsarbeid og relasjonens iboende 

muligheter for bedring av psykisk helse og psykosial funksjon 
• Modeller for samhandling mellom ulike psykisk helse- og sosialfaglige profesjoner 
• Etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• Etiske utfordringer i lys av lover, forskrifter og retningslinjer i psykisk helse- og 

sosialfaglig arbeid 
• Systematisk etikk- og egenrefleksjon  

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
50 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
325 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om betydningen av relasjoner og samarbeid i psykisk helse- 
og sosialfaglig arbeid 

• har avansert kunnskap om etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• har avansert kunnskap om betydningen av samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for relasjonsarbeid 
• har inngående kunnskap om systematisk etikkrefleksjon som metode 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan utøve systematisk etikk- og egenrefleksjon og etisk dømmekraft i samhandling 
med ulike berørte parter  

• kan analysere og anvende ulike perspektiver på samhandling og kommunikasjon i 
praksis 

• kan identifisere og reflektere omkring etiske utfordringer i lys av aktuelle lover, 
forskrifter og retningslinjer som regulerer psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 

• kan analysere, reflektere og handle selvstendig på en måte som muliggjør bedring for 
mennesker i psykiske helse- og sosialtjenester 

• kan mestre og analysere egne reaksjoner i utøvelse av relasjonsarbeid 
• kan anvende etikkrefleksjonsmetoden som verktøy for kvalitetsarbeid på individ-, 

gruppe- og organisasjonsnivå 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i psykiske helse- og sosialtjenester 
• kan anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle etiske og faglige synspunkter 

og argumenter i relasjonsarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 
• Refleksjon over egen praksis, ulike øvelser og trening  
• Seminar  
• Arbeidskrav knyttet til egen praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gjennomført etikkrefleksjonsgrupper 
• Skriftlig arbeidskrav 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet forbereder studentene til arbeid med 
masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på 
å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i 
forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper 
og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
• Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
• Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
• Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
• Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
• Forskningsetikk 

 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
375 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

• har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

• har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

• har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
• har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
• har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

• har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

• har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

• kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

• kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

• kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

• kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

• kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

• kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

• kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 
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• kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
• Seminarer og forelesninger 
• Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
• Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
• Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

• Studentene må skrive et individuelt essay med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Masteroppgaven 
Master’s Thesis 

Innhold 
Masteroppgaven skal være et selvvalgt og 
selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal være 
relatert til fagområdet helsefremmende 
relasjonsarbeid utfra relevante teoretiske perspektiv 
og forskningsmetoder. Oppgaven representerer 
studentenes fordypning i studiet og kan være i enten 
monografi eller artikkelformat.  

Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene 
trening i å arbeide systematisk og metodisk, og bidra 
til at studentene utvikler en kritisk holdning i 
metodiske spørsmål. Studentene skal etter å ha 
fullført masteroppgaven vise evne til å vurdere og 
begrunne hva som er relevante teoretiske 
perspektiver, hensiktsmessig og gyldig design, 
datainnsamlingsmetoder, analyseverktøy og 
dokumentert litteraturgjennomgang for den valgte 
problemstillingen. Videre skal studentene vise evne 
til å gi en klar og presis skriftlig fremstilling av eget 
arbeid og kunne formidle dette til fagfeller og 
allmennheten.  

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk 
undersøkelse eller være et teoretisk arbeid. Den kan 
være et frittstående arbeid eller inngå som en 
avgrenset, men selvstendig del av et pågående 
forskningsprosjekt. Arbeidet kan også knyttes til 
kvalitets-, utviklings- og/eller evalueringsarbeid i 
tjenesten.  

Masteroppgavens omfang 
Masteroppgaver har et omfang på 30 studiepoeng med en ramme på 24 000 ord +/- 10 
prosent.  

Masteroppgaven kan utformes som en artikkel. Den skal oppfylle kravene og være klargjort 
til innsending til et navngitt fagfellevurdert tidsskrift. I tillegg til den vitenskapelige artikkelen 
må det leveres en supplerende tekst på 7500 ord +/- 10 prosent, teoretiske eller metodiske 
overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Det tillates at to studenter skriver 
masteroppgaven sammen. Ved samskriving vil omfanget på oppgaven økes. Arbeidet for 
den enkelte skal ha samme omfang som om oppgaven ble løst individuelt, og studentene må 
inngå en samskrivingskontrakt og kunne dokumentere hvilke deler av oppgaven den enkelte 
student har hovedansvar for. 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
22 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
773 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Kunnskaper: 
Studenten 

• har omfattende innsikt i tematikken på og inngående kunnskap om det aktuelle 
området for masteroppgaven 

• har inngående forståelse for forskningstradisjon og vitenskapelige metoder anvendt i 
eget forskningsarbeid 

• har evne til å utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig 
relevant måte 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og 
analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen 

• kan delta i planlegging og gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid i 
tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

• kan reflektere over og forstå hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har 
for kunnskap som utvikles 

• kan formidle forskningsarbeid på en akademisk måte 
• kan reflektere over forskningsetiske aspekter knyttet til utvikling og bruk av kunnskap 
• kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger, analysere og diskutere 

egne forskningsdata, samt relatere disse til forskningsfronten på feltet   
• kan vurdere forskningsetiske problemstillinger, relevante teoretiske perspektiv og 

anvendelse av vitenskapelige kunnskapskilder relatert til masteroppgaven 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekt 
• har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte 

temaet og kan relatere egne funn til denne innsikten 
• kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav  
• kan kritisk vurdere ulike forskningsmetoder og resultater  
• kan gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte 
• kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 
• kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler 

for god henvisningsskikk og kildekritikk 
• kan presentere faglig arbeid skriftlig og muntlig i tråd med vitenskapelige 

verdier/akademisk standard 
• kan bidra i diskusjoner og kommunisere om psykososiale/relevante fagspesifikke 

problemstillinger til både allmennheten, brukere og andre fagpersoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Prosjektskisse  
• Individuell veiledning  
• Masteroppgaveseminar 
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Obligatoriske aktiviteter 
• Innlevering av problemstilling med begrunnelse. Problemstillingen må godkjennes. 

Kriteriet for godkjenning er at problemstillingen gir et grunnlag for å kunne skrive en 
prosjektskisse 

• Innlevering av prosjektskisse. Prosjektskissen skal godkjennes. Kriteriet for at denne 
kan godkjennes er at den gir et grunnlag for å starte arbeidet med masteroppgaven  

• Deltakelse på masteroppgaveseminarer med fremlegg av eget arbeid og kommentar 
til medstudent  

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Masteroppgave  A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Avsluttende eksamen er normalt individuell skriftlig innlevering av masteroppgaven.                         

Evt. samskriving må godkjennes på forhånd. Se punkt over om mulighet for samskriving.    

Masteroppgaven skal leveres elektronisk innen oppsatt frist. Det er to frister for innlevering, 
en i mai og en i november. 

Pensum 
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Studieplan for master i helsefremmende relasjonsarbeid 
Studieretning: behandling, rehabilitering og oppfølging av 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

120 studiepoeng 

 

Programme Description for Master of Relational Work for 
Health Promotion 
Field of Study: treatment, rehabilitation and care of people with 
severe mental disorders and dual disorders  

120 ECTS 

 
Fakultet for helsefag 
Faculty of Health Studies 
 
VID Oslo 

Godkjent 14. november 2019 av Utdanningsutvalget 

Approved 14 November 2019 by The Education Comittee 
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1. Presentasjon av studiet 
1.1 Bakgrunn for studiet og profil 
Relasjonsarbeid innenfor profesjonell praksis 
innebærer å jobbe bevisst med relasjonen mellom 
pasient/bruker og fagutøver som en integrert del i 
helse- og sosialfaglig arbeid. Master i helsefrem-
mende relasjonsarbeid er et tverrfaglig studietilbud 
som tematiserer etiske, psykologiske/psykiske og 
sosiale perspektiver på relasjonsarbeid.  Fokus på 
verdier og relasjoner skal bidra til kritisk tenkning og 
etisk refleksjon i profesjonell praksis og utgjør 
studiets profil og kjerneområde. 

Første del av masterutdanningen består av en 
spesialisering som er organisert som en 60 
studiepoengs videreutdanning: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med 

barn og unge 
• Videreutdanning i rus- og 

avhengighetsproblematikk 
• SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og 

oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

Felles for de fire videreutdanningene er at de legger vekt på betydningen av relasjonsarbeid, 
faglig og etisk refleksjon og tverrfaglig samarbeid for profesjonsutøvelsen innenfor de 
respektive fagområdene. 

Masterutdanningens andre del er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning. I 
denne delen videreutvikles og spisses temaene knyttet til etikk og systematisk refleksjon, 
relasjonelle perspektiver, samt til vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. 

Masterprogrammet er forankret i en helsefremmende tenkning der det legges særlig vekt på 
«relasjonsarbeid». Menneskelig samspill er sammensatt og menneskets utvikling preges av 
forhold til omsorgsgivere og nære personer. På den ene siden er mennesker sårbare og 
gjensidig avhengige av og vevd sammen med andre (relasjoner), og på den andre siden har 
mennesket mulighet og kraft til å påvirke den sosiale verden det er en del av (relasjonell 
autonomi). En bærende relasjon mellom pasient/bruker og fagutøver er et resultat av 
samspillet dem imellom, og derfor avgjørende for helsefremming. En god relasjon hviler på 
samhandling, tillit, trygghet og opplevelse av troverdighet og tilknytning. En slik psykososial 
tilnærming til relasjonsarbeid innebærer at fagutøvere må ha innsikt i det komplekse 
samspillet mellom den enkeltes ressurser og muligheter og den enkeltes omgivelser. 
Masterprogrammet vil bygge opp under studentenes evne til å videreutvikle sin relasjonelle 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0988: Health and Welfare, 
inter-disciplinary programmes 

Studieprogramkode:  
Antall studiepoeng: 120  

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 
Master i helsefremmende 
relasjonsarbeid  

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Heltid og 
deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Nei 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 

 

Studieretning behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser og ruslidelser 
SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram legger vekt på relasjonens betydning i alle 
møter med pasienter/brukere og deres familier. Utvikling av sammenhengende og 
helhetlige tjenester vil støtte brukernes muligheter til å oppleve mening og mestring i sine 
liv. 
 
 
 legger vekt på relasjonens betydning i behandlingsforløp, tverretatlig og tverrfaglig sam-
arbeid, fenomenologiske perspektiver og kritisk refleksjon over egen praksis i møte med 
brukere med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt ruslidelser. For nærmere beskrivelse 
vises det til videreutdanningens studieplan. 
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kompetanse og utvikle et kritisk blikk på egen praksis og relasjonens betydning i faglig 
arbeid. 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder 
Som en konkretisering av masterstudiets tverrfaglige profil er det tre temaer som sammen 
utgjør studiets kjerneområder: 

Relasjon 

Vektlegging av menneskers ressurser og autonomi fremhever betydningen av den enkeltes 
muligheter, styrker og nettverk. Masterstudiet vektlegger betydningen av samspill mellom 
pasient/bruker, familie og fagpersoner som nødvendig for å skape gode dialoger og bedre 
løsninger på utfordringer mennesker møter. Å forstå hva som skjer i samspillet mellom 
pasient/bruker, pårørende/nettverk og fagutøvere er av betydning for å utvikle ny kunnskap 
om hvorfor relasjonene mellom berørte parter kan bli komplisert og preget av mangel på 
forståelse. Å inkludere alles perspektiv (medvirkning) i kunnskapsdannelsen er derfor viktig 
for å legge til rette for et godt samarbeid mellom både pasient/bruker, familie/nettverk og 
fagutøvere. 

Etikk 

Psykososiale utfordringer kan oppleves som eksistensielt krevende og noe som griper inn i 
personens selvbilde, integritet og tillit til omverdenen. Utøvere av relasjonsarbeid må derfor 
ha en forståelse for hva som kan stå på spill for mennesker i behov av helse- og sosialfaglige 
tjenester. Også fagutøvere opplever utfordringer for eksempel knyttet til involvering, 
medvirkning og asymmetriske relasjoner. Derfor vektlegger masterstudiet at studentene 
utvikler sin etiske kompetanse. 

Metode 

Dette masterstudiet gir studentene innføring i metoden systematisk etikkrefleksjon og 
egenrefleksjon. Metoden er inspirert av dialogisk etikk, en aristoteliske tilnærming til etikk 
som understreker menneskers avhengighet av hverandre der dialog er vesentlig. I en 
etikkrefleksjon er det den moralske kunnskapen og belysningen av det etiske spørsmålet 
som er i sentrum. Det er en systematisk refleksjon over hva en bør eller må gjøre, hva som 
er rett og galt, godt og vondt, og utfordres i praksis av at man står overfor en konkret etisk 
utfordring. Etikkrefleksjon kan imidlertid også inkludere refleksjon over hvilke verdier, normer 
og etiske prinsipper som står på spill eller som bør styre vår praksis mer generelt. Derfor er 
etikkrefleksjon i helse- og sosialfaglig arbeid en systematisk måte for fagutøvere å håndtere 
moralsk utfordrende situasjoner i praksis på. Dialoger om etiske utfordringer er redskap for å 
skape et godt relasjonsarbeid. 

1.3 Videre studie-, arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 
Studiet kvalifiserer til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til 
fagutvikling og forskning. Stillinger innenfor bl.a. helse- og omsorgsvirksomheter, 
NAV/sosialtjeneste eller barnevern som krever kunnskap på høyere grads nivå er relevante. 
Studiet gir kvalifikasjoner for faglige lederstillinger. Studiet kvalifiserer også for 
stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning/videre studier på doktorgradsnivå. 

2. Målgruppe og opptakskrav  
Master i helsefremmende relasjonsarbeid, studieretning behandling, rehabilitering og 
oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, retter seg mot 
ansatte innenfor kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og andre som har 
behandlings- og oppfølgingsoppgaver overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 
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eventuelt rusproblematikk. Studiet retter seg mot deltakere som er naturlige 
samarbeidspartnere fra kommune og spesialisthelsetjeneste i samme geografiske område. 

Opptak til studiet reguleres av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-6, samt 
forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole §§ 6 og 7. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

• Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå 
av minimum tre års varighet innenfor helse- og sosialfag eller pedagogiske fag 

• Søkere med en annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan etter 
individuell vurdering tas opp 

Søkere som ikke fyller de fastsatte kravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak på 
grunnlag av realkompetanse. 

Det er en forutsetning at søkere har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere 
med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i tråd med forskrift 6. januar 2017 om opptak i høgre utdanning § 2-2. 

Krav til studenten i masterutdanningens første halvdel (videreutdanningen): 

Det kreves yrkesaktivitet i minst 50 % stilling eller dokumentert annen praksis innenfor 
brukermedvirkning som for eksempel FoU-aktiviteter innenfor arbeidsområdet. 

Søkere som allerede har fullført SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, 
rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser vil, 
forutsatt at de tas opp, starte rett på masterutdanningens tredje år. 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytter, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper 
Kandidaten 

• har avansert kunnskap om helsefremmende og etiske perspektiver i relasjonsarbeid  
• har avansert kunnskap om relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer innenfor 

behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
og ruslidelser 

• kan analysere etiske og faglige problemstillinger med utgangspunkt i 
grunnlagsforståelse og forskningsbasert kunnskap innenfor behandling, rehabilitering 
og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

• har utdypet kunnskap om relevante samarbeidsarenaer og om forhold som fremmer 
samhandling mellom profesjonene innenfor helse- og sosialfaglig arbeid  

• har inngående kunnskap om forskningsetikk og vitenskapsteoretiske posisjoner 
• har avansert kunnskap om forsknings- og erfaringsbaserte tilnærminger og metoder 
• har avansert kunnskap om hvordan psykose kan oppleves fra et innenfraperspektiv 

og konsekvensene for hovedpersonene og hans/hennes nærmeste 
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Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan analysere og reflektere kritisk over teorier og metoder knyttet til etikk og 
relasjoner 

• kan anvende etisk refleksjon i egen praksis  
• kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til 

relasjonsarbeid innenfor behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

• kan gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus 
på helsefremmende relasjonsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

• kan formidle kunnskap om behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser på ulike arenaer og kan argumentere 
faglig i diskusjoner 

• kan bidra til økt forståelse og samarbeid på tvers av faggrupper og forvaltningsnivåer 
 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan bidra til nytenkning og utvikling innenfor behandling, rehabilitering og oppfølging 
av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser basert på praktisk, 
forskningsbasert og teoretisk kunnskap  

• kan gjennomføre, under veiledning, forskningsprosjekt og formidle resultater fra dette 
i ulike sammenhenger og overfor ulike målgrupper nasjonalt og internasjonalt 

• kan initiere, medvirke til og gjennomføre faglig endrings- og utviklingsarbeid i 
samarbeid med ulike profesjoner, praksisfelt og andre berørte parter 

• kan anvende og forstå skjønnsutøvelse i behandling, rehabilitering og oppfølging av 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser fra fagkunnskap og 
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 

• kan bidra til å fremme kvalitet og utvikle nye samarbeidsformer i flerfaglig og 
tverretatlig samhandling 

• kan søke etter og bearbeide kunnskap, samt arbeide selvstendig med vitenskapelige 
tekster innenfor etablerte normer for akademisk redelighet 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. 
Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav, seminarer med brukerdeltagelse, 
student- og lærerstyrte seminar. Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom 
samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det vil bli lagt vekt på ulike 
former for samarbeidslæring gjennom høgskolens læringsplattform. Det vil vektlegges å 
tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på 
tvers av geografisk avstand og tid. 

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding 
som vil bli benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene/undervisningsplanene. For å 
kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsettes deltakelse på emnet og 
gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne. Ved fravær over 25 % må 
det søkes fakultetet om fritak fra tilstedeværelse. Fakultetet kan bestemme at studenten må 
kompensere for fraværet med for eksempel ekstra skriftlige arbeidskrav. Tilstedeværelse ses 
emnevis.  
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Det vil bli utarbeidet elektroniske kompendium for de enkelte emnene med artikler som er 
satt opp på pensum. 

5. Internasjonalisering 
Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 
samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 
brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap innenfor 
helsefremmende relasjonsarbeid i et internasjonalt perspektiv.   

Fakultetet har opparbeidet seg erfaring med både student- og lærermobilitet og ønsker at 
studenter som tas opp på masterstudiet skal kunne reise ut et semester og studere ved en 
høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes kompetanse og gi dem 
et komparativt perspektiv på studieprogrammets emner. Et aktuelt mobilitetsvindu vil være 
masterpåbyggingens andre semester for deltidsstudenter og første semester for 
heltidsstudenter, der emnet som omhandler vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk kan erstattes av tilsvarende studietilbud i utlandet. Det vil også være mulig å 
gjennomføre hele eller deler av arbeidet med masteroppgaven i utlandet, for eksempel 
dersom masteroppgaven knyttes til et forsknings- eller utviklingsprosjekt i utlandet. 

Opphold ved et utenlandsk lærested for studenter og lærere og opphold for internasjonale 
gjestelærere ved fakultetet bidrar til å sikre internasjonal aktualitet, oppdatert kunnskap og 
pensum på aktuelle fagfelt, samt gi mulighet for bruk av blant annet engelsk som 
undervisningsspråk og aktuell fagterminologi. 

6. Vurderingsformer 
Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen 
og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen 
av det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene bygger på studentenes arbeid i 
det enkelte emne. Det avlegges eksamen i hvert emne.   

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er enten gradert karakter A-E for bestått, F for ikke 
bestått eller bestått/ikke bestått. Vurderingene fra alle emnene inngår på vitnemålet. 
Vurderingsuttrykket ved masteroppgaven er gradert karakter A-F.  

I hovedsak vil det benyttes ekstern sensur enten ved gjennomgang av besvarelser eller ved 
gjennomgang og godkjenning av eksamensordningen. Ved klage på sensur blir ekstern 
sensor alltid benyttet. Ved sensur benyttes i hovedsak to sensorer. 
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7. Studiets oppbygning  
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Menneskesyn, kunnskapsformer og 
relasjonsforståelse 10 Vår eller 

høst O 

 Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 5 Vår eller 

høst O 

 Forståelse av psykose og ROP-
problematikk 15 Høst eller 

vår O 

2. studieår 

Emnekode 
 

Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Modeller og metoder i behandling og 
oppfølging 15 Vår eller 

høst O 

 
Tjenestenettverk og samarbeid 15 Høst eller 

vår O 

3. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Etiske perspektiver og systematisk 
refleksjon i relasjonsarbeid 

15 Høst O 

 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Vår O 

4. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

 Masteroppgave (inkl. 
forskningsforberedende kurs og 
analysekurs) 

0 Høst O 

 Masteroppgave 30 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

 

Masterstudiet er utformet innenfor og i tråd med bestemmelser i: 

• Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler  
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• Forskrift av 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad (fastsatt av daværende 
Utdannings- og forskningsdepartementet) 

• Forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole 

Masterstudiet er et samlingsbasert studium med 4 samlinger pr. år. 30 studiepoeng er 
obligatorisk i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng. Foreløpig tilbys ikke valgfrie 
fordypningsemner. Masterstudiet kan tas både på heltid (1 år) og deltid (2 år). 

Relevante emner eller videreutdanninger kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng slik at master i 
helsefremmende relasjonsarbeid kan tas på ett år på fulltid eller to år på deltid. Dersom det 
gis innpass for en videreutdanning på 60 studiepoeng, vil masterstudiet bestå av de 
obligatoriske emnene etiske perspektiv og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid; 
vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk og masteroppgaven.  
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Emnebeskrivelser 
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Menneskesyn, kunnskapsformer og relasjonsforståelse 
Views on humanity, forms of knowledge and relational understanding 

Innhold 
I dette emnet behandles grunnleggende begreper og 
fenomener knyttet til psykisk helse og synet på 
alvorlige psykiske helseproblemer, ut fra ulike 
perspektiver som historie, samfunn og kultur, 
helsepolitiske forhold, kunnskapssyn og 
menneskesyn. Det blir lagt vekt på et 
livsløpsperspektiv, med særlig oppmerksomhet på 
betydningen av tidlig oppdagelse og innsats. 
Studentene skal arbeide med temaer knyttet til 
virksomme relasjoner, tilfriskning, livskvalitet og 
brukermedvirkning, og relasjonelle erfaringer 
tematiseres. 

Hovedtemaer: 

• Psykisk helse og sykdom i et historisk og 
sosialpolitisk perspektiv 

• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og 
kunnskapsteori 

• Vitenskap, profesjonell kunnskap og 
erfaringskunnskap 

• Menneskesyn, kunnskapssyn og 
konsekvenser for behandling 

• Forholdet mellom pasient/bruker, pårørende 
og fagutøver, med vekt på relasjon og 
brukermedvirkning 

• Integrering av psykologiske, biologiske og 
sosiokulturelle forklaringsmodeller 

• Stigma og sosial utstøtning 
• Riktig og redusert bruk av tvang 
• Aktiv gyldiggjøring av den enkeltes erfaringskunnskap og egenopplevelse som 

utgangspunkt for allianse, samarbeid og felles forståelse 
• Oppgaveskriving 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske og psykologiske, biologiske 
og sosiokulturelle forklaringsmodeller på psykisk helse og alvorlige psykiske 
helseproblemer 

• har inngående kunnskap om risikofaktorer, og faktorer som fremmer mening og 
mestring 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Lokalt DPS 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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• har utdypet kunnskap om tidlige tegn og faser i utviklingen av alvorlige psykiske 
lidelser og ruslidelser 

• har inngående kunnskap om betydningen av å støtte pasientens/brukerens egen 
prosess for tilfriskning og opplevelse av livskvalitet 

• har inngående kunnskap om relasjonens betydning i familie, nærmiljø, skole og 
arbeid, for psykisk helse og livskvalitet og som bærende i alt behandlings- og 
oppfølgingsarbeid 

• har kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i brukermedvirkning og 
erfaringskunnskap. 

• Har kunnskap om profesjonsansvar, makt, avmakt, tvang, autonomi og 
samtykkekompetanse 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan reflektere over egne reaksjoner, nyttiggjør seg tilbakemeldinger og bruker seg 
selv på en konstruktiv måte i møte med bruker og pårørende 

• kan anvende faglig kunnskap for å analysere og løse problemstillinger i praksis 
• kan analysere og klargjøre praktiske og etiske utfordringer i møte med bruker/pasient 

og pårørende 
• kan formidle og gjøre tilgjengelig teoretisk og erfaringsbasert kunnskap skriftlig og 

muntlig 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• har kunnskap og forståelse av hva som hemmer eller fremmer utvikling av alvorlige 
psykiske helseproblemer og rusproblemer, og hvilke konsekvenser de kan få i 
hverdagen 

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til videreutvikling og 
nytenkning når det gjelder kvalitet og brukermedvirkning i tjenestetilbudet 

• kan reflektere kritisk over egen studieinnsats og læringsprosess, og bidra til å gjøre 
vesentlige endringer der det er påkrevet 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Undervisning og framlegg i veiledningsgruppe 
• Tverrfaglig refleksjon og drøfting i litteraturgruppe 
• Framlegg av problemstillinger fra praksis i veiledningsgruppe 
• Essay som utdyping og kritisk undersøkelse av egen erfaring, forståelse og kunnskap 
• Praksis er en integrert del av studiet og foregår på studentens eget arbeidssted 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt, 80 % frammøte på undervisning, veiledning og litteraturgruppe 
• Litteraturframlegg 
• Framlegg av praksiserfaring i veiledningsgruppa 



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP godkjent 25.11.19

  

11 
 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord +/- 10 %. 

Oppgaveteksten presenteres i begynnelsen av semesteret. Vurderingsformen er en 
individuell oppgave som studentene skal jobbe med i løpet av emnets varighet. 
Oppgaveteksten legger vekt på at studenten tar utgangspunkt i en viktig erfaring, hendelse 
eller situasjon som utgangspunkt for utdyping av sentrale fenomener og utfordringer i 
profesjonspraksis. Tydeliggjøring av sentrale fenomener danner utgangspunkt for dialog med 
etablert kunnskap og analyse/ drøfting opp mot litteratur knyttet til sentrale tema i emnet. 

Pensum 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

• Verdier i profesjonell praksis 
• Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
• Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

• Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

• Maktperspektiver i profesjonell praksis 
• Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

• Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

• Har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

Ferdigheter: 
Studenten 

• Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

• Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
• Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

• Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Nettbaserte leksjoner 
• Seminar/forelesninger 
• Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 
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Forståelse av psykose og ROP-problematikk 
Understanding Psychosis and Substance Abuse 

Innhold 
Dette emnet er konsentrert om psykoseforståelse, og 
forståelse av psykose/rusproblematikk, ut fra ulike 
teoretiske og empiriske perspektiver. Det 
fenomenologiske perspektivet vektlegges, og emnet 
inneholder e-læringsprogrammet Se hele meg med 
ulike tema knyttet til utvikling og opplevelse av 
psykose, for personen selv og hennes nærmeste. 
Familie- og nettverksperspektivet er integrert i 
temaene underveis. Psykisk helse hos immigranter 
og flyktninger behandles, og relasjonelle erfaringer 
tematiseres under hele emnet. Temaene søkes 
belyst med vitenskapelig, faglig og erfaringsbasert 
kunnskap. Problemstillinger fra praksis behandles i 
veiledningsgruppe, og drøftes opp mot emnets 
teoretiske perspektiver. 

Hovedtemaer: 

• Psykose som selvforstyrrelse, 
innenfraperspektivet 

• SE HELE MEG (e-læringsprogram) 
(https://www.sehelemeg.no/) 

• Faser i psykoseutvikling og i tilfriskning 
• Tilknytning, traume og relasjonelle forhold 

knyttet til alvorlige psykiske helseproblemer 
• Psykose i kombinasjon med alvorlig 

rusproblematikk 
• Barn av foreldre med alvorlige psykiske 

helseproblemer 
• Migrasjon og psykiske helse 
• Forståelse av egne reaksjoner og hvordan de kan brukes i kontakt med personer 

med alvorlige psykiske helseproblemer og deres nærmeste 
• Midtveisevaluering 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har avansert kunnskap om hvordan psykose kan oppleves fra et innenfraperspektiv, 
og konsekvenser for hovedpersonen og hennes nærmeste 

• har inngående kunnskap om faser i sykdomsutvikling og tilfriskning 
• har inngående kunnskap om traumer og alvorlige psykiske helseproblemer, innenfor 

ulike kulturelle kontekster 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Lokalt DPS 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Menneskesyn, kunnskaps-
former og relasjonsforståelse 
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• har inngående kunnskap om alvorlige psykiske helseproblemer som involverer rus 
• har inngående kunnskap om situasjonen til barn av foreldre med alvorlige psykiske 

helseproblemer 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan kommunisere om psykoseopplevelser med hovedpersonen og hennes nærmeste 
på en trygg og konstruktiv måte 

• kan anvende relasjonskompetansen i et respektfullt samarbeid med mennesker med 
ulike livsutfordringer 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan reflektere over egne tanker, følelser og reaksjoner for å forstå og forholde seg 
hensiktsmessig og målrettet i allianseskapende arbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesning 
• Undervisning og framlegg i veiledningsgruppe 
• Tverrfaglig refleksjon og drøfting i litteraturgruppe 
• Framlegg 
• E-læring 
• Skriftlig gruppeoppgave 
• Praksis er en integrert del av studiet og foregår på studentens eget arbeidssted 

Obligatoriske aktiviteter 
• Krav om nærvær i minst 80 % av undervisning, veiledning og litteraturgruppe 
• Framlegg av praksiserfaring i veiledningsgruppa 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen i gruppe med inntil 
4 studenter (skriftlig essay) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 5000 ord. 

Oppgaveteksten presenteres i begynnelsen av emnet. Vurderingsformen er et skriftlig essay 
somstudentene skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ved 
semesterets slutt. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale 
tema i emnet og deres relevans for studentenes spesifikke praksiserfaring og fagfelt. 

Pensum 
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Modeller og metoder i behandling og oppfølging 
Models and Methods in Treatment and Follow-up 

Innhold 
I dette emnet presenteres kunnskapsbaserte og 
anerkjente modeller og metoder for behandling og 
oppfølging, med vekt på psykososiale modeller og 
betydningen av virksomme relasjoner. Tema knyttet 
til medikamentell vs. medikamentfri behandling, 
virkninger og dilemma rundt dette blir også 
gjennomgått. Gyldiggjøring av erfaringskunnskap 
vektlegges, og de fleste tema presenteres med 
erfaringer fra både faglig ståsted og 
pasient/brukerståsted. Problemstillinger fra praksis 
behandles i veiledningsgruppe, og drøftes opp mot 
emnets teoretiske perspektiver. 

Hovedtemaer: 

• Samarbeid med hovedperson og pårørende i 
ulike faser som hjørnestein i all behandling og 
oppfølging: Første møte, kriser, 
langtidsoppfølging, nettverksarbeid 

• Dokumenterte og anerkjente modeller for 
oppsøkende arbeid som ACT, FACT mv. 

• Bolig og arbeid som ledd i bedringsprosessen 
• Samtidig behandling av psykose og rus 
• Anerkjente behandlingsformer og deres plass 

i et helhetlig og integrert behandlingstilbud: 
kognitiv terapi, motiverende samtale, 
psykoterapi, kunnskapsbasert 
familiesamarbeid, nettverksarbeid, 
musikkterapi mv. 

• Medikamentell behandling, substitusjonsbehandling og medikamentfri behandling 
• De enkelte vanedannende stoffer, deres påvirkning av personligheten og stoffenes 

interaksjon med andre stoffer og medikamenter 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om hovedperson og pårørende som sentrale aktører i alt 
samarbeid 

• har utdypet kunnskap om betydningen av tidlig oppdagelse og tidlig innsats 
• har inngående kunnskap om de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer, metoder 

og modeller som er aktuelle for målgruppen, relatert til egen praksis 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Lokalt DPS 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet  Forståelse av psykose- og 
ROP-problematikk 
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• har inngående kunnskap i dynamikken og samspillet mellom hovedpersonen, familien 
og nettverket, og fagpersoner 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan selvstendig anvende metoder som er aktuelle i eget arbeid, og analysere og 
underbygge det strategiske perspektivet i valg av intervensjonsformer 

• kan analysere dynamikken og samspillet mellom hovedperson, familie og nettverk, og 
profesjonelt nettverk 

• kan etablere og inngå i en konstruktiv og reflektert relasjon til hovedpersonen og 
sentrale aktører 

• kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, og i samarbeid 
med hovedpersonen og sentrale aktører planlegge kortsiktige og langsiktige 
behandlings- og oppfølgingstiltak 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan bidra til nytenkning når det gjelder utvikling av behandlings- og oppfølgingstiltak 
for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesning 
• Undervisning og framlegg i veiledningsgruppa 
• Tverrfaglig refleksjon og drøfting i litteraturgrupper 
• Film og e-læring 
• Skriftlig gruppeoppgave 
• Praksis er en integrert del av studiet og foregår på studentens eget arbeidssted 

Obligatoriske aktiviteter 
• Krav om nærvær i minst 80 % av undervisning, veiledning og litteraturgruppe 
• Framlegg av praksiserfaring i veiledningsgruppa 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen i gruppe med inntil 
4 studenter (skriftlig oppgave) Ett semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 5000 ord 

Oppgaveteksten presenteres i begynnelsen av emnet. Vurderingsformen er en skriftlig 
oppgavesom studentene skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres i 
etterkant av siste undervisning. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/ 
drøfting av sentrale tema i emnet og deres relevans for studentenes spesifikke praksis og 
fagfelt. 

Pensum 
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Tjenestenettverk og samarbeid 
Services and Collaboration 

Innhold 
I dette emnet presenteres tema knyttet til 
tjenestenettverk og samarbeid, inkludert nasjonale og 
lokale helseplaner, og lovverk som styrer tjenestene. 
Problemstillinger fra praksis behandles i 
veiledningsgruppe, og drøftes opp mot emnets 
teoretiske perspektiver. Eksempler på organisering 
av tjenester og tiltak søkes fortrinnsvis illustrert med 
eksempler fra opptaksområdet som studentene 
arbeider i, og lokale behov for tjenesteutvikling kan 
dermed synliggjøres og tematiseres. 

Hovedtemaer: 

• Relevante lokale, regionale og nasjonale 
helseplaner 

• Aktuell lovgivning 
• Samarbeid på hovedpersonens premisser 
• Helsefremmende og forebyggende arbeid, 

lokalsamfunnets betydning 
• Kartlegging av lokale behov for 

tjenesteutvikling; metoder, eksempler og 
erfaringer 

• Eksempler på bredt anlagte 
recoveryorienterte tilbud inkludert 
meningsfylte aktiviteter, gode boligløsninger, 
differensiert oppfølging, nettverksbygging, 
familiearbeid og kontinuitet 

• Sluttevaluering av studiet 
• Veien videre for den enkelte deltaker og for 

studiekullet som helhet 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om nærmiljøets betydning for bedring og livskvalitet 
• har inngående kunnskap om betydningen av sammenhengende tjenestenettverk på 

tvers av faggrupper, tjenester og nivåer 
• har utdypet kunnskap om egen og andre faggruppers og tjenesters oppgaver og 

ansvarsområder, og om henvisningsveier lokalt 
• kan anvende metoder for kartlegging, dokumentasjon, praksisevaluering og 

utviklingsarbeid innen fagutvikling og forskning 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Lokalt DPS 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Bestått eksamen i 
emnet Modeller og metoder i 
behandling og oppfølging 
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• har innsikt i betydningen av å vurdere og benytte det beste innen forskning og 
erfaringskunnskap for å evaluere og forbedre egen og feltets praksis 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan analysere fenomener og mekanismer i samhandling og samarbeid, og arbeide 
selvstendig med praktisk problemløsning i et samhandlingsnettverk 

• kan bruke relevante metoder for å dokumentere og evaluere praksis 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan anvende oppdaterte kunnskaper til å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og 
bidra i utviklingsarbeid 

• kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor feltet 
alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser på en selvstendig måte. 

• kan bidra med egne kunnskaper og erfaringer overfor andre fagpersoner og miljøer til 
videreutvikling av praksis 

• kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og bidra til 
konkrete løsninger 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesning 
• Undervisning og framlegg i veiledningsgruppa 
• Tverrfaglig refleksjon og drøfting i litteraturgrupper 
• Seminar 
• Oppgaveskriving 
• Praksis er en integrert del av studiet og foregår på studentens eget arbeidssted 

Obligatoriske aktiviteter 
• Krav om nærvær i minst 80 % av undervisning, veiledning og litteraturgruppe 
• Framlegg av praksiserfaring i veiledningsgruppa 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 10 dager A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 4000 ord 

Oppgaveteksten gis etter avsluttet emne. Vurderingsformen er en individuell skriftlig oppgave 
som leveres inn etter 10 dager. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og 
analyse/drøfting av sentrale tema i emnet og deres relevans for studentens spesifikke 
praksis og fagfelt. 

Pensum 
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Etiske perspektiver og systematisk refleksjon i relasjonsarbeid 
Ethical perspectives and systematic reflection in relational work  

Innhold 
Emnet omfatter etiske perspektiver og praktiske 
metoder knyttet til refleksjon i kunnskapsbasert 
praksis. Emnet vektlegger relasjonens betydning 
innenfor psykisk helse- og sosialfaglig arbeid.  

Emnet tar utgangspunkt i en humanistisk tilnærming 
til relasjon hvor mennesket beskrives som 
grunnleggende relasjonelt, sosialt og 
meningssøkende. Emnet vil utforske og utdype 
verdier, interesser og konflikter i relasjonsarbeid. 
Psykologiske og sosiale aspekter ved menneskers liv 
vil bli tematisert og emnet vil utforske og utdype 
hvordan disse aspektene fremmer og hemmer 
relasjonsarbeid.  

En humanistisk tilnærming til relasjoner vil si at 
relasjoner innehar en etisk verdi. Emnet vil ved hjelp 
av ulike etiske perspektiver belyse relasjonelle 
aspekter.  

Gjennom metodiske tilnærminger vil emnet gi 
inngående ferdigheter i å reflektere kritisk rundt 
konkrete utfordringer i relasjonsarbeid. Målet er at 
studentene får økt kunnskap om hvilke verdier, 
perspektiver og teorier som ligger til grunn for 
systematisk relasjonsarbeid i egen praksis. I emnet 
vil studentene lære hvordan systematisk 
etikkrefleksjon som metode kan utvikle deres ferdigheter til å møte etiske utfordringer på en 
moden og kompetent måte. 

Hovedtemaer: 

• Relasjon og relasjoners betydning i psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 
• Sentrale teorier, kunnskap om og forskning på samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for helsefremmende arbeid med relasjoner i praksis 
• Sentrale perspektiver og forskning på relasjonsarbeid og relasjonens iboende 

muligheter for bedring av psykisk helse og psykosial funksjon 
• Modeller for samhandling mellom ulike psykisk helse- og sosialfaglige profesjoner 
• Etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• Etiske utfordringer i lys av lover, forskrifter og retningslinjer i psykisk helse- og 

sosialfaglig arbeid 
• Systematisk etikk- og egenrefleksjon  

  

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
50 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
325 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om betydningen av relasjoner og samarbeid i psykisk helse- 
og sosialfaglig arbeid 

• har avansert kunnskap om etiske perspektiver på relasjonsarbeid 
• har avansert kunnskap om betydningen av samhandling og kommunikasjon som 

forutsetning for relasjonsarbeid 
• har inngående kunnskap om systematisk etikkrefleksjon som metode 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan utøve systematisk etikk- og egenrefleksjon og etisk dømmekraft i samhandling 
med ulike berørte parter  

• kan analysere og anvende ulike perspektiver på samhandling og kommunikasjon i 
praksis 

• kan identifisere og reflektere omkring etiske utfordringer i lys av aktuelle lover, 
forskrifter og retningslinjer som regulerer psykisk helse- og sosialfaglig arbeid 

• kan analysere, reflektere og handle selvstendig på en måte som muliggjør bedring for 
mennesker i psykiske helse- og sosialtjenester 

• kan mestre og analysere egne reaksjoner i utøvelse av relasjonsarbeid 
• kan anvende etikkrefleksjonsmetoden som verktøy for kvalitetsarbeid på individ-, 

gruppe- og organisasjonsnivå 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan bidra til nytenkning og innovasjon i psykiske helse- og sosialtjenester 
• kan anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle etiske og faglige synspunkter 

og argumenter i relasjonsarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesning 
• Refleksjon over egen praksis, ulike øvelser og trening  
• Seminar  
• Arbeidskrav knyttet til egen praksis 

Obligatoriske aktiviteter 

• Gjennomført etikkrefleksjonsgrupper 
• Skriftlig arbeidskrav 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
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Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet forbereder studentene til arbeid med 
masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på 
å øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i 
forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper 
og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

• Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
• Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
• Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
• Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
• Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
• Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
• Forskningsetikk 

 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
375 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

• har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

• har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

• har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
• har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
• har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

• har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

• har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

• kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

• kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

• kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

• kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

• kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

• kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

• kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 
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• kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
• Seminarer og forelesninger 
• Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
• Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
• Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

• Studentene må skrive et individuelt essay med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 
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Masteroppgaven 
Master’s Thesis 

Innhold 
Masteroppgaven skal være et selvvalgt og 
selvstendig vitenskapelig arbeid. Det skal være 
relatert til fagområdet helsefremmende 
relasjonsarbeid utfra relevante teoretiske perspektiv 
og forskningsmetoder. Oppgaven representerer 
studentenes fordypning i studiet og kan være i enten 
monografi eller artikkelformat.  

Arbeidet med masteroppgaven skal gi studentene 
trening i å arbeide systematisk og metodisk, og bidra 
til at studentene utvikler en kritisk holdning i 
metodiske spørsmål. Studentene skal etter å ha 
fullført masteroppgaven vise evne til å vurdere og 
begrunne hva som er relevante teoretiske 
perspektiver, hensiktsmessig og gyldig design, 
datainnsamlingsmetoder, analyseverktøy og 
dokumentert litteraturgjennomgang for den valgte 
problemstillingen. Videre skal studentene vise evne 
til å gi en klar og presis skriftlig fremstilling av eget 
arbeid og kunne formidle dette til fagfeller og 
allmennheten.  

Masteroppgaven kan baseres på en empirisk 
undersøkelse eller være et teoretisk arbeid. Den kan 
være et frittstående arbeid eller inngå som en 
avgrenset, men selvstendig del av et pågående 
forskningsprosjekt. Arbeidet kan også knyttes til 
kvalitets-, utviklings- og/eller evalueringsarbeid i 
tjenesten.  

Masteroppgavens omfang 
Masteroppgaver har et omfang på 30 studiepoeng med en ramme på 24 000 ord +/- 10 
prosent.  

Masteroppgaven kan utformes som en artikkel. Den skal oppfylle kravene og være klargjort 
til innsending til et navngitt fagfellevurdert tidsskrift. I tillegg til den vitenskapelige artikkelen 
må det leveres en supplerende tekst på 7500 ord +/- 10 prosent, teoretiske eller metodiske 
overveielser som ligger til grunn for arbeidet. Det tillates at to studenter skriver 
masteroppgaven sammen. Ved samskriving vil omfanget på oppgaven økes. Arbeidet for 
den enkelte skal ha samme omfang som om oppgaven ble løst individuelt, og studentene må 
inngå en samskrivingskontrakt og kunne dokumentere hvilke deler av oppgaven den enkelte 
student har hovedansvar for. 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Emnekode:  
Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
22 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
773 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Kunnskaper: 
Studenten 

• har omfattende innsikt i tematikken på og inngående kunnskap om det aktuelle 
området for masteroppgaven 

• har inngående forståelse for forskningstradisjon og vitenskapelige metoder anvendt i 
eget forskningsarbeid 

• har evne til å utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig 
relevant måte 

Ferdigheter: 
Studenten 

• kan vurdere hva som er hensiktsmessig design, datainnsamlingsmetode(r) og 
analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen 

• kan delta i planlegging og gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid i 
tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

• kan reflektere over og forstå hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har 
for kunnskap som utvikles 

• kan formidle forskningsarbeid på en akademisk måte 
• kan reflektere over forskningsetiske aspekter knyttet til utvikling og bruk av kunnskap 
• kan systematisk og kritisk analysere faglige problemstillinger, analysere og diskutere 

egne forskningsdata, samt relatere disse til forskningsfronten på feltet   
• kan vurdere forskningsetiske problemstillinger, relevante teoretiske perspektiv og 

anvendelse av vitenskapelige kunnskapskilder relatert til masteroppgaven 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekt 
• har dokumentert innsikt i nasjonal og internasjonal forskning innenfor det valgte 

temaet og kan relatere egne funn til denne innsikten 
• kan formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav  
• kan kritisk vurdere ulike forskningsmetoder og resultater  
• kan gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte 
• kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte 

databaser på et avansert nivå 
• kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler 

for god henvisningsskikk og kildekritikk 
• kan presentere faglig arbeid skriftlig og muntlig i tråd med vitenskapelige 

verdier/akademisk standard 
• kan bidra i diskusjoner og kommunisere om psykososiale/relevante fagspesifikke 

problemstillinger til både allmennheten, brukere og andre fagpersoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Prosjektskisse  
• Individuell veiledning  
• Masteroppgaveseminar 

  



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Studieplan master i helsefremmende relasjonsarbeid studieretning SEPREP godkjent 25.11.19

  

28 
 

Obligatoriske aktiviteter 
• Innlevering av problemstilling med begrunnelse. Problemstillingen må godkjennes. 

Kriteriet for godkjenning er at problemstillingen gir et grunnlag for å kunne skrive en 
prosjektskisse 

• Innlevering av prosjektskisse. Prosjektskissen skal godkjennes. Kriteriet for at denne 
kan godkjennes er at den gir et grunnlag for å starte arbeidet med masteroppgaven  

• Deltakelse på masteroppgaveseminarer med fremlegg av eget arbeid og kommentar 
til medstudent  

• Tilstedeværelse 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Masteroppgave  A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Avsluttende eksamen er normalt individuell skriftlig innlevering av masteroppgaven.                         

Evt. samskriving må godkjennes på forhånd. Se punkt over om mulighet for samskriving.    

Masteroppgaven skal leveres elektronisk innen oppsatt frist. Det er to frister for innlevering, 
en i mai og en i november. 

Pensum 
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Tabell som gir oversikt over ansatte, stillingsprosent, pedagogisk kompetanse, forskningsmiljø og forskningsaktiviteter 
 
 
 

Ansatte som 

bidrar  

Stillingsbetegnels

e 

Ansette

lsesfor

hold 

Faglig 

årsverk 

Fagkompetanse Pedagogisk 

kompetanse 

Forskning/fagutvikling av 

relevans for utdanningen 

Marit Helen 

Hem 

Professor Fast 100% Helsefag Pedagogisk 

basiskompetanse  

Psykisk helsearbeid 
Medisinsk- og helsefaglig 
etikk 
Kvalitative 
forskningsmetoder 
Forskningsetikk 
Veiledning 

Elin Bolle 

Strand 

Førsteamanuen

sis 

 

Fast 100% Psykologspesialist  Psykisk helsearbeid 
Kvantitative forskningsmetoder 
Veiledning 

Lise Beyene Høgskolelektor 

(leverer phd 

h19) 

Fast 100% Helsefag  Psykisk helsearbeid 
Kvalitative 
forskningsmetoder 
Veiledning  
 

Ann-Grete 

Dybvik Akre 

Høgskolelektor Fast 80% 

 

Helsefag Pedagogisk 

basiskompetanse 

Psykisk helsearbeid 
 

Ingebjørg 

Haugen 

Høgskolelektor 

(leverer phd 

h19)  

Vikar i 

utlyst 

stilling 

80% Helsefag  Brukermedvirkning 
Kvalitative forskningsmetoder 
Psykisk helsearbeid 
Veiledning 
 

Eystein 

Våpenstad 

Førsteamanuen

sis 

Fast 100% Utviklingspsykologi 
Spesialist i klinisk psykologi 
Personlighetspsykologi 
Miljøterapi 

Pedagogisk 

basiskompetanse  

Psykosialt arbeid med barn 
Brukermedvirkning  
Teori og metodeutvikling 
Kvalitative forskningsmetoder 
Veiledning  
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Klinisk psykologi 
Eli Kvamme Førstelektor Fast 80% Helsefag 

Samfunnsvitenskap/sosiologi 
Aksjonsforskning 
Prosjektarbeid 
Digitale fortellinger 

e-læring 
Veiledning 

Pedagogisk 

basiskompetanse 

Kvalitative forskningsmetoder 
Psykososialt arbeid med 
barn/unge 

Anne Ek Høgskolelektor Fast 100% Helsefag  SEPREP TU 
Olav Løkvik Høgskolelektor Fast 100% Helsefag  SEPREP TU 

Verdibasert ledelse 
Dag Erik 

Hagerup 

Høgskolelektor Fast 50% Helsefag  SEPREP TU 

Liese Recke Førstelektor Fast  Helsefag 
Sosialt arbeid 
Sosial- og arbeidspsykologi 

Pedagogisk 

basiskompetanse 

Rus- og 
avhengighetsproblematikk 
Rusbehandling 
Behandlingspolitikk 

Randi Ervik Førstelektor Fast  Helsefag  Rus- og 
avhengighetsproblematikk 

Utlyst stilling Førsteamanuen

sis 

Fast 100%   Psykisk helsearbeid 
Psykososialt arbeid med 
barn/unge 

Siren Eriksen Professor Fast 20% Psykisk helsearbeid 
Sykepleievitenskap 
 

 Medisinsk- og helsefaglig 
etikk 
Livskvalitet og mestring 
Miljøbehandling 

 
I tillegg kommer studieledelse og ressurser i fakultetsadministrasjonen.  
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Prosjekttype Bidrag

Status Prosjekteier/koordinator Inntekter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Prosjektnavn i VID Helsefremmende relasjonsarbeid Bidrag 230,000                          560,000                          1,215,875                       2,140,875                       2,291,375                       1,797,375                       8,235,500                       

Prosjekteier 33 - Helsefag Oslo - Torhild Bjerkreim - Kristin Fjelde Tjelle Oppdrag -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Prosjektleder (Fornavn) Hilde Sum inntekter 230,000                  560,000                  1,215,875              2,140,875              2,291,375              1,797,375              8,235,500              

Prosjektleder (Etternavn) Lausund

Startdato 8/1/2020 Lønnskostnader 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Sluttdato 6/30/2022 Direkte lønn 515,459                          1,292,895                       1,332,975                       672,041                          -                                   3,813,369                       

Primære finansieringskilde Kunnskapsdepartementet Sosiale kostnader 220,891                          554,047                          571,222                          287,991                          -                                   1,634,151                       

Primære finansieringskilde(kortnavn) KD Indirekte kostnader 300,514                          738,188                          738,188                          359,569                          -                                   2,136,458                       

Finansiering gjennom koordinator-institusjon (navn) Sum lønnskostnader 1,036,864              2,585,129              2,642,384              1,319,600              -                          7,583,978              

MVA plikt? Bidrag Driftskostnader 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Skatteplikt? Nei Personalkostnader (faktura/honorar) 46,250                            115,000                          148,750                          102,500                          -                                   412,500                          

Prosjektnummer i VID 3330xx Driftskostnader -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Saksnummer i 360 (arkiv) 19/xxxx Reisekostnader (seminar/workshop) -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Sum driftskostnader 46,250                    115,000                  148,750                  102,500                  -                          412,500                  

Resultat pr år -853,114            -2,140,129        -1,575,259        718,775             2,291,375          -1,558,353        

BOA-budsjettmal for VID vitenskapelige høgskole

Oppsummering av inntekter:

Oppdragsfortjeneste/Resultat (avg. Pliktig del)

3%

239,022kr                                                               

Total egenfinansiering av VID (avg. Fri del)

0%

-kr                                                                                                 

Prosjektnavn i VID KD-Helsefremmende relasjonsarbeid-Lausund

8,235,500kr                                                               

Oppsummering av kostnader: 7,996,478kr                                                               
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3330xx

Startdato
Sluttdato
Prosjekttype
Prosjekteier

Totale årsverk:
Totale timer:
Sum årsverk:

År -->

Ansatt som lønnes av VID Beskrivelse Mva Enhet L.tr Type ansatt

% av 

enhet

Antall 

timer

Totale 

kostnader

% av 

enhet

Antall 

timer

Totale 

kostnader

% av 

enhet

Antall 

timer

Totale 

kostnader

% av 

enhet

Antall 

timer

Totale 

kostnader

% av 

enhet

Antall 

timer

Totale 

kostnader

Hilde Lausund Studieleder Nei År 77 Vitenskapelig 5% 67,271          10% 0 137,531        10% 0 140,613        5% 0 71,896          0 -                 

Førsteamanuensis Programansvar Nei År 72 Vitenskapelig 5% 0 62,451          10% 0 127,593        10% 0 130,368        5% 0 66,614          0 -                 
Marit H. Hem Nei År 76 Vitenskapelig 20% 0 264,388        50% 0 675,555        50% 0 690,592        25% 0 353,047        0 -                 
Elin B. Strand Nei År 72 Vitenskapelig 15% 0 187,354        35% 0 446,576        35% 0 456,286        18% 0 233,149        0 -                 
Siren Eriksen Nei År 75 Vitenskapelig 7% 0 90,865          20% 0 265,301        20% 0 271,163        10% 0 138,603        0 -                 
Wenche Løyning Nei År 57 Administrativ 8% 0 56,294          15% 0 115,635        15% 0 118,777        8% 0 61,008          0 -                 
Ny stilling 1. amanuens Nei År 72 Vitenskapelig 20% 0 249,805        50% 0 637,966        50% 0 651,838        25% 0 333,070        0 -                 
Lise Beyene Veiledning Nei År 67 Vitenskapelig 5% 0 58,436          15% 0 178,971        15% 0 182,748        5% 0 62,214          0 -                 
Pers.9 Nei År 19 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 10 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 11 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 12 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 13 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 14 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 15 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 16 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 17 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 18 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 19 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 20 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 21 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 22 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 23 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 24 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 25 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 26 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 27 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 28 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 29 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 30 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 31 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 32 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 33 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 34 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 35 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 36 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 37 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 
Pers. 38 Nei År 101 Vitenskapelig 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 0 -                 

År vs Time-kalkulator: Årsverk: Summer 0.85 -       1,036,864             2.05 -       2,585,129             2.05 -         2,642,384             1.00 -         1,319,600             0.00 -         -                         

1 år = 1628t Timer: Direkte lønn

Timer: Sosiale kostnader

Årsverk: Indirekte kostnader

Totale personalkostnader, i VID, for prosjektet:

7,583,978
5.9                        
-                        

5.95

3,813,369                                     
1,634,151                                     

2,136,458                                     

Direkte lønn:
Sosiale kostnader:

Indirekte kostnader:

33 - Helsefag Oslo - Torhild Bjerkreim - Kristin Fjelde Tjelle

Bidrag
6/30/2022
8/1/2020

KD-Helsefremmende relasjonsarbeid-Lausund

0

0

0

1,332,975

571,222

738,188

672,041

287,991

359,569

2024
Lønnsbudsjett

2020 2021 2022

15%

244.2

1628

100.00%

2023

515,459

220,891

300,514

1,292,895

554,047

738,188



56/19 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid - 19/01700-11 Etablering av masterutdanning i helsefremmende relasjonsarbeid : Budsjett for master i helsefremmende relasjonsarbeid per 24.9.2019

3330xx KD-Helsefremmende relasjonsarbeid-Lausund

Startdato 8/1/2020

Sluttdato 6/30/2022

Prosjekttype Bidrag

Prosjekteier 33 - Helsefag Oslo - Torhild Bjerkreim - Kristin Fjelde Tjelle

Type Driftskostnad Beskrivelse Mva? 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Personalkostnader (faktura/honorar) Sensur heltid 3 kull (hvert kull har én eksamen pr semester) Nei 22,500             22,500             22,500             -                   -                   67,500               

Personalkostnader (faktura/honorar) Sensur deltid 2 kull (hvert kull har én høst- og én våreksamen) Nei 11,250             22,500             11,250             -                   -                   45,000               

Personalkostnader (faktura/honorar) Sensur Master heltid 3 kull Nei -                   45,000             45,000             45,000             -                   135,000             

Personalkostnader (faktura/honorar) Sensur Master deltid 2 kull Nei -                   -                   45,000             45,000             -                   90,000               

Personalkostnader (faktura/honorar) div kontormateriell Nei 2,500               5,000               5,000               2,500               -                   15,000               

Personalkostnader (faktura/honorar) FOU reiser utvikling osv div Nei 10,000             20,000             20,000             10,000             -                   60,000               

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Driftskostnader Nei -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Sum 46,250             115,000          148,750          102,500          -                   412,500             

412,500             

46,250             115,000          148,750          102,500          -                   412,500             

-                   -                   -                   -                   -                   -                      

-                   -                   -                   -                   -                   -                      

Sum 46,250             115,000          148,750          102,500          -                   412,500             

412,500             

-                   -                   -                   -                   -                   -                      

-                   -                   -                   -                   -                   -                      

-                   -                   -                   -                   -                   -                      

Sum -                   -                   -                   -                   -                   -                      

Personalkostnader (faktura/honorar)

Driftskostnader

Reisekostnader (seminar/workshop)

Totale driftskostnader, i VID, for prosjektet:

412,500

Driftskostnader u. mva

Driftskostnader m. mva

Personalkostnader (faktura/honorar)

Driftskostnader

Reisekostnader (seminar/workshop)
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3330xx KD-Helsefremmende relasjonsarbeid-Lausund

Startdato 8/1/2020

Sluttdato 6/30/2022

Prosjekttype Bidrag

Prosjekteier 33 - Helsefag Oslo - Torhild Bjerkreim - Kristin Fjelde Tjelle

Ekstern Finansiør Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Kunnskapsdepartementet 1. semester=7,5SPE 2. semester=17,5SPE -                           -                           655,875                  1,530,375                   1,530,375               655,875                  4,372,500               

Semesteravgift heltid 130,000                  260,000                  260,000                  130,000                      -                           -                           780,000                  

Semesteravgift deltid 100,000                  300,000                  300,000                  100,000                      -                           -                           800,000                  

Kunnskapsdepartementet Kandidater -                           -                           -                           380,500                      761,000                  1,141,500               2,283,000               

Finansiør 5 -                           -                           -                           -                               -                           -                           -                           

Finansiør 6 -                           -                           -                           -                               -                           -                           -                           

Overføring mellom år -                          -                          -                           

Sum 230,000                  560,000                  1,215,875               2,140,875                   2,291,375               1,797,375               8,235,500               

8,235,500               

Kostnader 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Oppsummering lønnskostnader 1,036,864               2,585,129               2,642,384               1,319,600                   -                           -                           7,583,978               

Oppsummering driftskostnader 46,250                    115,000                  148,750                  102,500                      -                           -                           412,500                  

Sum 1,083,114               2,700,129               2,791,134               1,422,100                   -                           -                           7,996,478               

7,996,478               

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
-853,114                 -2,140,129              -1,575,259              718,775                      2,291,375               1,797,375               239,022                  

(%)

3%

Lønnskostnader 2020 2021 2022 2023 2024 Total Årsverk:

Direkte lønn 515,459                                                                                                       1,292,895               1,332,975               672,041                  -                               3,813,369               5.9450

Sosiale kostnader 220,891                                                                                                       554,047                  571,222                  287,991                  -                               1,634,151               

Indirekte kostnader 300,514                                                                                                       738,188                  738,188                  359,569                  -                               2,136,458               

Sum lønnskostnader 1,036,864                                                                                                    2,585,129               2,642,384               1,319,600               -                               7,583,978               

Driftskostnader 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Personalkostnader (faktura/honorar) 46,250                                                                                                         115,000                  148,750                  102,500                  -                               412,500                  

Driftskostnader -                                                                                                                -                           -                           -                           -                               -                           

Reisekostnader (seminar/workshop) -                                                                                                                -                           -                           -                           -                               -                           

Sum driftskostnader 46,250                                                                                                         115,000                  148,750                  102,500                  -                               412,500                  

Egenfinansieringsandel (bidragsprosjekter)

Oppsummering av kostnader:

Total omsetning, i VID, for prosjektet:

7,996,478

VID egenfinansiering

Totale eksterne inntekter, i VID, for prosjektet:

8,235,500

Resultat:

239,0220 0%

Total egenfinansiering, i VID, for prosjektet:
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Arkivsak-dok.: 16/00900-18 Arkivkode.: 002
Saksbehandler Margrethe S. Løfqvist

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 17.12.2019

Utsatt sensurfrist for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
studieåret 201 9-2020

Forslag til vedtak:
Sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie ved VID
vitenskapelige høgskole settes til 21. januar 2020 kl.12.00.

Saksframstilling:
Fra 2017 har nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi vært en permanent ordning for institusjoner
som tilbyr bachelorutdanning i sykepleie. NOKUT er ansvarlig for gjennomføring.

I 2019 avholdes nasjonal deleksamen tirsdag 17. desember, og NOKUT forventer at over 5500 kandidater skal
avlegge denne eksamenen. Antall forventede eksamenskandidater, kombinert med eksamenstidspunktet sent i
høstsemesteret, gjør administrering og gjennomføring av sensur til en utfordring. NOKUT har i år, som i
foregående år, oppfordretden enkelte institusjon om å forlenge sensurfristen. I brev fra NOKUT til universiteter
og høgskoler 23. oktober 2019 er tidspunktet for sensur satt til 21. januar 2020 kl. 12.00.

Tre ukers sensurfrist er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler, og presisert i forskrift om opptak, studier,
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole. Sensur skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige
grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4 og 7) kan
institusjonens styre selv gjøre unntak fra hovedregel om tre ukers sensurfrist for enkelteksamener dersom
særlige grunner gjør dette nødvendig.

Rektors vurdering er at administrering og gjennomføring av sensur for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi
og biokjemi konstituerer «særlige grunner», og ber høgskolestyretforlenge sensurfristen ved denne eksamen i
tråd med henstillingen fra NOKUT.



58/19 Kreering av Gunnar Michelsen til til philosophiae doctor - 16/00736-15 Kreering av Gunnar Michelsen til philosophiae doctor : Kreering av Gunnar Michelsen til philosophiae doctor

Arkivsak-dok.: 16/00736-15 Arkivkode.: 624 
Saksbehandler Christine Myrdal Lukash 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 02.12.2019 
 

   
 
 

Kreering av Gunnar Michelsen til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret kreerer Gunnar Michelsen til philosophiae doctor (ph.d.).   
 
Saksframstilling 
Gunnar Michelsen, Senter for diakoni og profesjonell praksis, leverte 19.06.2019 inn sin avhandling 
«Introduksjon av kompenserende teknologi i arbeidsrettet rehabilitering. En praksisstudie om verdien av 
teknologi i sosialfaglig arbeid og verdiene som former disse praksisene» til bedømmelse for graden 
philosophiae doctor (ph.d.). Prorektor for forskning oppnevnte i brev datert 23.06.2019 følgende komité for å 
bedømme avhandlingen, etter at Forskningsutvalget på et tidligere møte hadde behandlet forslag til 
komitémedlemmer:  
 

• Professor Sylvia Söderström, NTNU 
• Førsteamanuensis Vasilis Galis, IT University of Copenhagen  
• Førsteamanuensis Hilde Thygesen, VID vitenskapelige høgskole 

 
Bedømmelseskomiteen meddelte i brev datert 16.10.2019 at den enstemmig hadde funnet avhandlingen verdig 
til å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole.  
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente prorektor på vegne av Forskningsutvalget 
07.11.2019 på dette grunnlaget avhandlingen verdig for å forsvares offentlig, og oppnevnte samtidig de samme 
medlemmer som prøveforelesnings- og disputaskomité. Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den 
offentlige disputasen: 
 

• Professor Sylvia Söderström, NTNU, som første ordinære opponent 
• Førsteamanuensis Vasilis Galis, IT University of Copenhagen, som andre ordinære opponent  

 
Doktorgradsprøvene ble avholdt ved VID Oslo 22.11.2019. Bedømmelseskomiteen ga Michelsen følgende tema 
for prøveforelesningen:  
  

«Beskriv og diskuter hvordan kombinasjonen av STS (Science and Technology Studies) og 
Disability Studies  kan være egnet til å frembringe ny kunnskap om verdier innen arbeidsrettet 
rehabilitering for personer med kognitive utfordringer, og vhilke konsekvenser anvendelsen av 
denne kombinasjonen fikk for din studie».  

 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. Det samme har 
disputasleder, førsteamanuensis Annette Rose Leis-Peters, gjort.  
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent.  
 
I tråd med § 21 i ph.d.-forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Gunnar Michelsen til 
philosophiae doctor (ph.d.).  
 
Michelsen har vært veiledet av professor Ingunn Moser (VID) og professor Tor Slettebø (VID).  
 
 
Vedlegg:  
Protokoller for doktorgradsprøvene. 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Protokoll Gunnar Michelsen 2019 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13



59/19 Tilsetting av rektor ved VID for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023 -   :

Denne behandlingen '59/19 Tilsetting av rektor ved VID for perioden 01.01.2020 - 31.12.2023' har ingen

saksframlegg.
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PROTOKOLL Høgskolestyret VID
Dato: 29.10.2019 kl. 14:00
Sted: Diakonveien, Oslo
Arkivsak: 19/00204

Tilstede: Anne Sissel Faugstad, Torger Reve (på Skype), Anders
Persson, Charlotte Staalesen, Gunhild E Bang, Morten
Lystrup, Anne Christine Johannessen, Anna-Sara Lind, Tone
Grindland, Jan Otto Myrseth, Frida Vevle

Møtende
varamedlemmer:

Ole Briseid

Andre: Bård Mæland, kst.rektor, Ståle Søbye, direktør administrativ
støtte

Protokollfører: Karen Sikveland

SAKSKART Side

Vedtakssaker

44/19 19/00204-
26

Godkjenning av innkalling og saksliste 29.10.2019 2

45/19 Rektors orientering 2

46/19 19/00765-5 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 3

47/19 19/01743-2 Søknad om statstilskudd for 2021 3

48/19 16/00264-8 Internasjonalisering i VID orientering i styret 3

49/19 16/00736-
14

Kreering av Stephen Sirris til philosophiae doctor 4

50/19 Eventuelt 4

Orienteringssaker

9/19
19/00204-
24

Protokoll Høgskolestyret VID 26.09.2019 4
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44/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 29.10.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 29.10.2019 44/19 

 
Møtebehandling 
Tilføyelse til sak 50/19 Eventuelt: Orientering om tilsetting av ny rektor. 
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 29. oktober 2019 godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
45/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Rektor orienterte styret om følgende saker:  

- Campusutviklingsprosjektene, status Oslo, Bergen og Stavanger, inkl. 
etablering av styringsgruppe felles for alle prosjektene, gjennomføring av 
workshops knyttet til arbeidsplasser/konsept og behov for avklaring av ansvar 
ved framtidig utleie av Fredensborgveien (tidligere Diakonova).  

- NLA-samarbeid inkl. kontakt om søknad om statstilskudd til nye 
stipendiatstillinger, mulighetsstudie om samarbeid om studier i teologi, 
interkulturell kommunikasjon, verdibasert ledelse m.m. og utredning av felles 
campus/samlokalisering på Diakonhjemmet.  

- Mediesak knyttet til utleie av NLAs lokaler som har aktualisert debatten om 
ideologi versus fag. For VID har denne saken også aktualisert behov for 
retningslinjer for utleie av høgskolens lokaler og mulig risiko knyttet til framtidig 
samarbeid mellom VID og NLA.  

- Det ble også orientert om prosess knyttet til ekstraordinær direktetilsetting av 
professor i pedagogikk fra NLA. 

- Mediesak ved VID Stavanger knyttet til ny debatt om kvinnelige prester og 
oppfølging av trakasseringssak i studentmiljøet knyttet til samme tematikk. 

- Økt medieinteresse for kristne/kirkelige høgskoler knyttet til statsstøtte, 
ansettelsespolitikk m.m.  

- Jubileum KUN 20 år og annen representasjon hvor VID deltar   
- Helgeland- samarbeidet og planlagt møte med fylkesråd i Bodø 14. november 
- Lokale lønnsforhandlinger er gjennomført. 
- Utredning av muligheter for felles administrative tjenester mellom VID og 

Diakonhjemmet, eventuelt flere av eierorganisasjonene, er igangsatt med mål 
om styrket fagmiljø, redusert sårbarhet, økt kvalitet og effektivitet 

 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/19 Regnskap/økonomirapportering pr september 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 29.10.2019 46/19 

 
Møtebehandling 
Resultatregnskapet pr september 2019 er ca. 1,5 MNOK bedre enn budsjett. 
Inntektene er ca. 5,6 MNOK lavere, personalkostnadene er ca. 3,0 MNOK lavere, 
øvrige kostnader er ca. 3,5 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,7 MNOK høyere 
enn budsjett. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019, mens 
prognosen viser et overskudd som er noe bedre enn budsjett.  
 
Balansen viser at VID har 56,2 MNOK i egenkapital som er en økning fra 31.12.18 
pga. positivt resultat hittil i år. Prognosen ved utgangen av året er en egenkapital på 
ca. 43,7 MNOK. VID har god likviditet med ca. 193 MNOK i bankinnskudd.  
 
Styret utrykte tilfredshet med økonomistyringen og resultatene. Styret framhevet 
betydningen av offensiv overbooking av studenter ved opptak for å kompensere for 
frafall og forebygge/redusere nedgang i studieinntekter og følge opp utviklingen 
knyttet til gjennomføring og frafall i de ulike studieprogrammene.   
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar regnskap per 30. september 2019 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
47/19 Søknad om statstilskudd for 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 29.10.2019 47/19 

 
Møtebehandling 
Styret drøftet saken og mener at søknaden gjenspeiler at høgskolen svarer på 
myndighetenes føringer for sektoren og samfunnsoppdraget på en tilfredsstillende og 
tydelig måte.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret slutter seg til utkast til søknad om statstilskudd for 2021. 
2. Merknader framkommet i møtet innarbeides og søknaden ferdigstilles og 

oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2019. 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 



10/19 Protokoll Høgskolestyret VID 29.10.2019 - 19/00204-29 Protokoll Høgskolestyret VID 29.10.2019 : Protokoll Høgskolestyret VID 29.10.2019

 4  

48/19 Internasjonalisering i VID orientering i styret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 29.10.2019 48/19 

 
Møtebehandling 
Styret mener at internasjonalisering er en sentral og viktig del av høgskolens strategi. 
Styret fokuserte på utveksling og mener at høgskolens resultater på dette området er 
for svake. Styret etterlyste konkretisering av hva som gjøres og hvilke ambisjoner 
høgskolen har knyttet til internasjonalisering. Notatet synliggjør, etter styrets mening, 
god aktivitet og at en god organisering er på plass, samtidig som målsetningen kan 
økes og synliggjøres.  Styret drøftet internasjonalisering og utveksling opp mot miljø- 
hensyn og bærekraft. Saken gir refleksjoner og innspill til en viktig diskusjon som 
styret vil følge opp i neste års strategiske arbeid. 
 
Vedtak  
Styret tar saken til orientering 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
49/19 Kreering av Stephen Sirris til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 29.10.2019 49/19 

 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Stephen Sirris til philosophiae doctor (ph.d.). 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
50/19 Eventuelt: Orientering om tilsetting av ny rektor. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket og styret fikk orientering om status i tilsetting av ny rektor. 
 
 
 
 
ORIENTERINGSSAK: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
9/19 19/00204-24 Protokoll Høgskolestyret VID 26.09.2019 
 
Høgskolestyret tar orienteringssak 9/17 til orientering. 
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