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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: OPPRETTELSE AV NYTT ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM I 

HELSEINFORMATIKK FRA OG MED VÅRSEMESTERET 2009 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. TILRÅDING 
 
”1. Styret tillater at Det medisinske fakultet som vertsfakultet i samarbeid med Fakultet for 
 informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk kan opprette et erfaringsbasert 
 masterprogram på 120 studiepoeng fra og med vårsemesteret 2009. 
 
2. Det erfaringsbaserte masterprogrammet er en videreutdanning som tas på deltid over fire år, 
 og kandidatenes tittel blir Master i helseinformatikk med engelsk kandidattittel Master of 
 Science in Healthcare Informatics. 
 
3. Styret tillater at det kan tas egenbetaling som tilstreber selvfinansiering, og delegerer til 
 Rektor å fastsette nivået på denne samt eventuelle framtidige justeringer av dette.” 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. BAKGRUNN 
 
Det medisinske fakultet (DMF) som vertsfakultet ber om i samarbeid med Fakultet for informasjons-
teknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) om å få opprette et erfaringsbasert masterprogram i 
helseinformatikk fra og med vårsemesteret 2009. Tilslutningsuttalelse foreligger fra begge fakultets-
dekanatene, og tilsvarende fra Utdanningsutvalget 28.05.08. 
 
3. VURDERING 
 
Søknaden er utformet i henhold til malen og i samsvar med kravene som stilles i den sist reviderte 
versjonen (01/08) av kravspesifikasjonen til hjelp for fakultetene i forbindelse med utvikling og 
etablering av alle typer bachelor- og masterprogram. 
 
Framlegget til dette nye studieprogrammet faller godt inn under to av NTNUs strategiske 
satsningsområder; Informasjon- og kommunikasjonsteknologi og medisinsk teknologi samt 
tilfredsstiller alle aktuelle krav i kravspesifikasjonen for øvrig. 
 
Gratisprinsipppet er slått fast i Universitets- og høgskoleloven og i Forskrift om egenbetaling ved 
universiteter og høgskoler, men denne forskriftens § 3-2 åpner for adgang til egenbetaling ved 
erfaringsbaserte masterstudier. Egenbetalingen kan da dekke kostnadene fullt ut, eller delvis ved at 
institusjonen finansierer deler av kostnadene (jf kravspesifikasjonens pkt 6 om oppdragsundervisning 
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og egenbetaling). Styret kan fastsette særskilte retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egen-
betaling med hjemmel til denne forskriften, men det er ikke gjort ved NTNU. Styret kan ikke 
delegere adgangen til å fastsette slike eventuelle institusjonelle retningslinjer, og det er også Styret 
selv som må gi adgang til at egenbetaling ved aktuelt erfaringsbasert masterprogram kan tas. Styret 
kan imidlertid delegere adgangen til å fastsette nivået på det aktuelle erfaringsbaserte programmets 
egenbetalingssatser, herunder eventuelle framtidige justeringer av dette. 
 
Rektor viser til den foreløpige budsjettskissen i DMFs ekspedisjon, der det går fram at programmet 
skal tilstrebe selvfinansiering og at eventuelle underskudd dekkes av de enhetene som har ansvaret 
for de enkelte mener. Rektor anbefaler at Styret gir Rektor fullmakt til å fastsette det endelige nivået 
på egenbetalingen ved dette nye programtilbudet, herunder eventuelle framtidige justeringer ved dette 
studietilbudet. 
 
Rektor anbefaler at det nye erfaringsbaseterte studieprogrammet i helseinformatikk kan opprettes fra 
og med vårsemesteret 2009. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1) Søknad fra DMF om opprettelse av erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk 
 
2) DMF-dekani-vedtak om etablering av erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk 
 
3) IME-uttalelse om tilslutning til opprettelse av erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk 
 
4) Foreløpig studieplan for erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk 
 
5) Foreløpig budjsettskisse for erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk 
 
6) Kravspesifikasjon for utvikling og etablering av nye studieprogram 
 
 
 


