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Masterprogram i helsevitskap   
 -spesialisering innen yrkeshygiene 

 
 

Introduksjon 
Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen yrkeshygiene i norsk næringsliv. Universitetet 
i Bergen (UiB) tilbyr nå, som eneste institusjon i Norge, et mastergrads-program med 
spesialisering innen yrkeshygiene. Denne utdannelsen legger et godt grunnlag for arbeid blant 
annet i HMS-avdelinger i ulike bransjer, i bedriftshelsetjenester, innen forskning og i offentlig 
forvaltning og tilsyn. Med yrkeshygiene menes i denne sammenheng identifikasjon og 
kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko 
for helseskade og forslag til forebyggende tiltak. 
UiB har siden 1999 tilbudt et toårig internasjonalt masterprogram innen yrkeshygiene, og 
hittil har studenter fra 8 land fullført med gode resultater.  
 
Utdannelsen blir gitt ved Arbeids- og miljømedisin, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Dette instituttet har lang tradisjon for tverrfaglig 
samarbeid og for samarbeid med næringslivet. Dette medfører kontakt med flere relaterte 
fagdisipliner i løpet av studieperioden. Programmet vil også ha forelesere fra andre 
institusjoner, blant annet fra Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og 
fra Høgskulen på Vestlandet.  
 
Målsetting 
Hovedmålsettingen med dette programmet er å utdanne kandidater med en vitenskapelig og 
profesjonell tilnærming til yrkeshygieniske problemstillinger tilpasset dagens næringsliv. 
Kandidatene skal få ekspertise i å identifisere og vurdere helserisiko med hensyn til kjemiske, 
fysiske og biologiske faktorer på arbeidsplassen, samt kunnskap om forebyggende tiltak 
relatert til dette.  
 
Opptakskrav 
Spesialiseringen innen yrkeshygiene er knyttet til opptak til Masterprogram i helsevitskap, og 
sorterer foreløpig under studieretningen Radiograf/Bioingeniør, men det er ikke et krav å ha 
denne bakgrunnen. Kandidater med annen bachelorsgrad fra universitet eller høyskole med 
kjemi, biologi og/eller fysikk i fagkretsen er velkommen til å søke opptak på spesielle vilkår. 
Du søker opptak gjennom søknadsweb med søknadsfrist 15. April. Opptak til spesialisering 
innen yrkeshygiene blir gjort hvert annet oddetallsår (dvs 2017, 2019,…) med søknadsfrist 15. 
april samme år. 
 
Organisering 
Programmet er toårig (4 semester: 120 studiepoeng), men det er mulig å være deltidsstudent i 
til sammen 8 semester.  
 
Programmet består av tre hoveddeler: 
Første semester består av felleskurs der du skal få innblikk i grunnleggende prinsipp for 
forskningsmetode og -etikk, samt bl.a. emnene epidemiologi og statistikk. Deretter (andre 
semester) følger videre faglig spesialisering innen yrkeshygiene, og disse emnene blir holdt på 
enten norsk eller engelsk, avhengig av hvem som deltar. 
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I løpet av det første studieåret må kandidaten, i samarbeid med veileder, også definere og 
planlegge forskningsprosjektet/masteroppgaven. Selve gjennomføringen av prosjektet og 
sammenskrivingen utføres i løpet av det andre studieåret.  
 
Det er også mulig å ta internasjonal mastergrad med spesialisering innen yrkeshygiene via 
«Master in Global Health» som er et samarbeid mellom Senter for internasjonal helse, UiB og 
Arbeids- og miljømedisin, UiB. Masteroppgaven må i dette tilfellet være knyttet til 
internasjonale/globale problemstillinger i lav-inntektsland. 
 
 
Oversikt over studieløp for mastergrad med spesialisering innen 
yrkeshygiene:  
Masterprogram i helsevitskap – spesialisering innen yrkeshygiene 
  SP S A 
Obligatoriske, grunnleggende emner 
HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk 5 1 1 
HEL 320A Forskningsmetode og –etikk 10 1 1 
HELSTA Statistikk i helsefagleg forsking 5 1 1 
MEDEPI Epidemiologi 2 1/3 1 
Obligatoriske emner innen yrkeshygiene 
INTH310 Introduction to occupational health 3 2 2 
INTH331A Chemical factors in the work environment 15 2 2 
INTH334B Physical factors in the work environment 6 2 2 
Valgfrie emner - eksempler 
BIO216 eller Toksikologi 10 2/4 2 
FARM280 Menneskets fysiologi 10 1/3 3 
 Spesialpensum 4 2-6 2-3 
     
 Masteroppgave: Yrkeshygiene 60 3&4/5-8 3&4 
SP = studiepoeng, S = semester, A = anbefalt semester  
 
 
 
Obligatoriske, grunnleggende emner 
HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk   5sp 

Kurset skal gi fagrelevant opplæring i vitskapsteori og forskingsetikk.  
 
HEL320A  Forskningsmetode og –etikk     10sp 

Kurset dekker ulike typer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt 
metodenes teoretiske fundament og praktiske fremgangsmåter.  

 
HELSTA Statistikk i helsefagleg forsking       5sp 

Kurset skal gje ei innføring i grunnleggjande statistiske omgrep, prinsipp og metodar 
med bruk innan helsefaglig forsking. 

 
MEDEPI Epidemiologi (vår eller høst)      2sp 

Etter fullført emne skal studentane kjenne til grunnleggende epidemiologisk metode 
og metodegrunnlag som er relevant for forebygging og helsefremmende arbeid  

http://www.uib.no/emne/HEL320
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Obligatoriske emner innen yrkeshygiene- (24sp) 

Disse emnene gis ved Arbeids- og miljømedisin, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Studentene vil løse både praktiske og teoretiske oppgaver.  

 
INTH310 Introduction to occupational health    3 sp  

• Occupational hygiene and health – definitions 
• Regulations and standardizations 
• Occupational health services 
• Occupational injuries and diseases 
• Chemical, physical, biological and psychosocial factors 
• Occupational health in different countries 

 
INTH331A Chemical factors in the work environment   15 sp  

• Hazardous substances                                                       
• Industrial toxicology 
• Risk assessment; terminology, principles and methods  
• Air pollution in the working atmosphere 
• Regulations on exposure assessment, classification and labelling of chemicals 
• Methods for air measurements 
• Excursions and exercises - reports  
• Dermal exposure and related health effects 
• Biomonitoring 
• Bioaerosols; Exposure and health effects  
• Indoor air and health 
• Workplace control principles 
• Elimination/substitution of chemicals 
• Process-technical measures 
• Ventilation systems 
• Personal protective equipment  

 
INTH334B Physical factors in the work environment   6 sp 

• Health effects of noise 
• Measurements of noise 
• Measures to reduce noise 
• Personal hearing protection 
• Field exercise - written report 
• Body vibrations and hand - arm vibrations 
• Heat stress at work 
• Cold work environment 
• Illumination at the workplace 
• Ionizing- and non-ionizing radiation 
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Valgfrie emner 
Det anbefales å ta enten FARM280 eller BIO216 avhengig av bakgrunnskunnskaper. Andre 
emner kan velges i samråd med veileder. Godkjenning av relevante kurs fra andre 
institusjoner blir vurdert på individuell basis. 
 
FARM280 Menneskets fysiologi      10sp 

Studentane skal få kompetanse som gjer at dei kan definera dei grunnleggande 
fysiologiske omgrepa, greie ut for mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og 
forklare korleis reguleringsmekanismane kan gjenopprette likevekt og funksjon, gitt ei 
forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system. 

 
BIO216 Toksikologi        10sp 

Forskjellige mekanismar for biologiske system sine reaksjonar på toksiske 
forbindingar. Kurset tek opp emner som toksikologien si historie, absorpsjon, 
distribusjon og utskiljing av framandstoff, biotransformasjon, kreftframkallande stoff, 
organtoksikologi, nevrotoksikologi, næringsmiddel-toksikologi, industriell 
toksikologi, økotoksikologi, toksisitetstesting og risikovurdering. 

 
 

Del 3: Masteroppgave  
(60 studiepoeng) 
På slutten av det toårige programmet skal kandidaten levere inn masteroppgaven. 
Oppgaven kan presenteres på to måter: 
1. Mastergradsoppgave som en monograf på 50-100 sider med bakgrunn, målsetting, 

metoder, resultater, diskusjon, konklusjon og referanser. 
2. Mastergradsoppgave som artikkel. Skal i tillegg til artikkelen inneholde en innledning 

(20-30 sider) som setter studien inn i dens kontekst. Det legges vekt på metodiske  og 
teoretiske aspekter som det ikke er rom for i artikkelen. Det kan også inngå en mer 
utfyllende presentasjon og drøfting resultatene. Selve artikkelen tilpasses det aktuelle 
tidsskriftet (2500-7000 ord) og skal inneholde et kort sammendrag (abstract), 
introduksjon, materiale og metode, resultater, diskusjon, konklusjon og referanser. 
Manuskriptet behøver ikke være akseptert for publikasjon.  

 
En komité på to personer vurderer masteroppgaven. Kandidaten forsvarer oppgaven som en 
del av en muntlig eksaminasjon foran denne komitéen. 
 
Bedømmelseskomitéen består av en ekstern eksaminator/sensor og en representant for 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Veileder skal også være tilstede ved 
eksaminasjonen.   
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