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De viktigste problemstillingene: 
 
Prosess 
En intern arbeidsgruppe har utarbeidet et utkast til policy for EVU-virksomheten ved MN-fakultetet. Arbeidsgruppen 
har hatt representanter fra de mest sentrale EVU-miljøene ved fakultetet og har bestått av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen 
(CCSE/KURT), Ragnhild Kobro Runde (Institutt for informatikk), Margunn Aanestad (Institutt for informatikk), Hege 
Thoresen (Farmasøytisk institutt), Solveig Kristensen (MN-fakultetet), Kristin Vinje (MN-fakultetet) og Else Marie 
Lingaas (MN-fakultetet). Et utkast til policy-dokument ble forelagt instituttledermøtet i august 2019, og dokumentet har 
etter det vært på høringsrunde til institutter og fagmiljøer ved MN. Innspill og nyanseringer fra både instituttledermøtet 
og høringsrunden er blitt innarabeidet i dokumentet, og MNs fagmiljøer har uttrykt bred støtte til de strategiske 
føringene i sluttdokumentet. 
 
 
Kort oppsummering av policy-dokumentets viktigste føringer  
Etter- og videreutdanning (EVU) vil bli et viktig politisk satsningsområde fremover, ikke minst på grunn av 
regjeringens kommende kompetansereform, Lære hele livet, som settes i verk i 2020. Det er en klar forventining om at 
universiteter og høyskoler skal utvikle og tilby EVU-aktiviteter, samtidig som undersøkelser viser at 
utdanningsinstitusjoner har begrenset kapasitet og få insentiver til å utforme og gi slike tilbud. 
 
Med policy-dokumentet ønsker MN å gi EVU-aktiviteten ved fakultetet et større og mer helhetlig fokus. Fakultetet 
ønsker å utvikle EVU-tilbud på utvalgte områder der vi har særskilt kompetanse av stor betydning for skole, helse og 
samfunn. Dette innebærer tilbud spesielt rettet mot høyt kvalifiserte lærere i realfag, gjennom fakultetets 
skolelaboratorier og realfagsdidaktiske miljøer. Programmering og digital kompetanse i skolen vil være et prioritert 
område her. Videre har fakultetet en egen forpliktelse for utdanning av høyt kvalifiserte farmasøytiske kandidater til 
helsevesen, forvaltning og næringsliv, som kan ivaretas og videreutvikles gjennom dagens EVU-tilbud i klinisk farmasi. 
Som Norges største og bredeste fagmiljø innen informatikk (inkludert digitalisering og automatisering) påhviler det 
fakultetet et spesielt samfunnsansvar også for tilbud knyttet til livslang læring innen dette feltet. Det er en fordel om 
EVU-tilbudene kan føre til tettere samarbeid med relevante samfunnsaktører og knyttes til oppfølgende 
forskningsprosjekter. MN skal i hovedsak tilby videreutdanning med studiepoeng. EVU-tilbudene skal være 
forskningsbaserte, noe som innebærer at emnene utvikles og gis av forskere og er tett knyttet opp mot forskning innen 
de aktuelle fagområdene.  
 
En viktig del av EVU-tilbudet ved fakultetet er studentenes mulighet til å bygge egen kompetanse gjennom å ta 
enkeltemner der det er ledig plass – fakultetet anser det som et bidrag til demokratiet og en viktig del av 
samfunnsoppdraget å gi flest mulig tilgang til høyere utdanning med mulighet for personlig og faglig utvikling. 
 
Det er et grunnleggende premiss at EVU-virksomheten finansieres på riktig måte, slik at etablering og gjennomføring av 
EVU-tilbud ikke går ut over grunnutdanningstilbudet. For å kunne tilby forskningsbaserte EVU-aktiviteter på høyt 
faglig nivå kreves det en finansieringsmodell som gir UiO og MN stabilitet og langsiktighet. Dagens regelverk for 
EVU-finansiering er etter all sannsynlighet under endring som følge av NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling og den 
varslete kompetansereformen Lære hele livet i 2020. MNs EVU-tilbud skal prissettes slik at inntektene dekker både 
direkte og indirekte kostnader, samt gir en rimelig fortjeneste. Der det er mulig og ønskelig bør det legges til 
forskningsfinansiering (for eksempel i form av finansiering av ph.d.-stillinger). EVU-prosjektene bør evalueres via 
følgeforskning dersom dette er mulig. 
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Policy for EVU-virksomheten ved Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet (MN), UiO 
 

14. oktober 2019 
 
1. Innledende beskrivelse av behov og føringer 
Det norske samfunnet står foran store omstillinger som vil kreve ny kompetanse i arbeidslivet, 
noe som vil gi større behov for og etterspørsel etter etter- og videreutdanning (EVU)1. I 
samfunnet skjer det en omfattende teknologiutvikling som gjerne omtales som digitalisering 
eller automatisering. Denne utviklingen endrer både informasjonstilgang, arbeidsmetoder og 
forretningsmodeller, og krever ny kunnskap, både for nyutdannede og for de som har vært i 
arbeidslivet en stund. 
 
Etter- og videreutdanning er dessuten en sentral del av innholdet i FNs bærekraftsmål, slik det 
er formulert i mål nummer 4 om god utdanning. Dette målet skal sikre inkluderende, 
rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. I delmål 4.4. 
legges det vekt på at man innen 2030 skal oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne 
med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, 
anstendig arbeid og entreprenørskap. Utdanning, inkludert EVU, er essensielt for oppnåelsen 
av alle de 17 bærekraftsmålene.2 
 
Regjeringens reform «Lære hele livet» retter seg mot et kompetanseløft der målet er at alle 
skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. 
Teknologiske endringer, særlig knyttet til digitalisering og automatisering, fører til økt behov 
for digital kompetanse. Næringslivet og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny 
kompetanse kun gjennom nyrekruttering, og kunnskap og kompetanse vil være avgjørende 
faktorer for å lykkes med målet om et mer inkluderende arbeidsliv.3 Politiske signaler tilsier 
at det i dag er for få som tar etter- og videreutdanning, samtidig som andelen som deltar i 
formell videreutdanning har gått ned de siste ti årene. Det er et sentralt mål at alle skal ha 
mulighet for å utvikle sin kunnskap for å sikre riktig kompetanse og hindre utenforskap i 
arbeidslivet. 
 

                                                           
1Videreutdanning er studiepoenggivende og kan gis som erfaringsbasert masterprogram, årsenhet eller 
enkeltemner. Gjennomføringen bør innebære samarbeid med arbeidslivet. 
Etterutdanning er ikke studiepoenggivende og kan gis som kortere kurs eller større program, og gjennomføres i 
tett samarbeid med arbeidslivet 
2 FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 
3 Lære hele livet, Regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-
livet/id2600403/ 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-
livet/hva-er-det-reformen-gar-ut-pa/id2600467/ 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-legger-ut-pa-kompetanseturne-for-a-samle-innspill-til-
arbeidet-med-ny-reform/id2608994/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/id2600403/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/id2600403/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/hva-er-det-reformen-gar-ut-pa/id2600467/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/hva-er-det-reformen-gar-ut-pa/id2600467/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-legger-ut-pa-kompetanseturne-for-a-samle-innspill-til-arbeidet-med-ny-reform/id2608994/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-legger-ut-pa-kompetanseturne-for-a-samle-innspill-til-arbeidet-med-ny-reform/id2608994/
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Kompetansereformen som settes i verk i 2020 vil være første skritt i en utvikling der vi går fra 
et system der vi primært lærer først og jobber etterpå til et system der vi lærer hele livet og 
jobber underveis. Samtidig er det en utfordring at offentlige universiteter og høyskoler er 
organisert og finansiert først og fremst med tanke på heltidsstudenter som skal ta en hel grad, 
og ikke er rustet for å svare på behov for etter- og videreutdanning. Det er en klar forventning 
om at universiteter og høyskoler skal utvikle og tilby slike tilbud i markedet, samtidig som 
undersøkelser viser at utdanningsinstitusjoner har begrenset kapasitet og få insentiver til å 
utvikle etter- og videreutdanningstilbud.4  
 
Et hovedmål med MNs policy-dokument er å gi EVU-feltet et større og mer helhetlig fokus. 
MNs EVU-tilbud skal møte behov som finnes i og spilles inn i interaksjon med samfunnet, 
både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, på kunnskapsområder der vi har solid 
forskningsbasert kompetanse. Det er viktig at EVU-virksomheten finansieres på riktig måte, 
slik at etablering og gjennomføring av EVU-tilbud ikke går ut over grunnutdanningstilbudet. 
 
Politiske føringer 
I St. meld. Nr. 4 (2018-2019): Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 er 
etter- og videreutdanning et gjennomgående tema. Det vil være kontinuerlige behov for EVU-
tilbud fremover, og universitetene og høyskolene har en nøkkelrolle i å ruste arbeidstagerne 
for et arbeidsliv i kontinuerlig endring. Grunnleggende digital kompetanse er nødvendig for 
alle og livslang læring vil bli enda viktigere i en digital virkelighet preget av raske endringer. 
God læringsevne vil være viktig for å mestre endring. Utdanningene må være relevante for 
samfunnets behov for arbeidskraft og kompetanse både på kort og lang sikt, gjennom 
grunnutdanningen og etter- og videreutdanning. Etter- og videreutdanning kan gi 
arbeidstagere som har vært i arbeidslivet en stund et grunnlag for å bidra med nye 
innfallsvinkler og synsmåter, og slik bidra til mer innovasjon. Det er særlig et behov for 
utvikling av flere EVU-tilbud rettet mot arbeidslivets behov for oppdatert teknologisk 
kompetanse, god infrastruktur for prosessering, lagring og analyse av store datamengder og 
mer forskning på avansert og sikker infrastruktur for elektronisk kommunikasjon.5  
 
St. meld. nr. 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen gir blant annet 
rammene for innføringen av en ny, desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolen. 
Her er det kommuner og fylkeskommuner som skal stå for gjennomføringen av tiltak, i 
samarbeid med universiteter og høyskoler, mens nasjonale myndigheter skal ha en tydelig 
rolle som pådriver og tilrettelegger. Finansieringen av tiltakene skal gå gjennom kommuner 
og fylkeskommuner.6 
 
En stortingsmelding om regjeringens kompetansereform Lære hele livet legges frem våren 
2020. Det har vært satt ned et ekspertutvalg som har vurdert behovene for etter- og 

                                                           
4 Mandat for ekspertutvalg om etter- og videreutdanning, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff061b2d4f544dcdb477778c864f8933/mandat-
ekspertutvalg12742311.pdf 
5  Langtidsplan for forskning og utdanning 2019-2028, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-
20182019/id2614131/ 
6 Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-
20162017/id2544344/sec1 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ff061b2d4f544dcdb477778c864f8933/mandat-ekspertutvalg12742311.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff061b2d4f544dcdb477778c864f8933/mandat-ekspertutvalg12742311.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/sec1
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videreutdanning, om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, og om 
rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode. I utvalgets mandat 
har det vært lagt særlig vekt på at samfunnsomstillingene vil føre til økt behov for digital 
kompetanse og at fleksibilitet (mulighet til å kombinere EVU-tilbud med jobb og/eller andre 
forpliktelser) skal stå sentralt. Utvalget har hatt en særlig oppgave med å vurdere tilbudene 
innenfor teknologiske fag og tilbud som kan gi fagspesifikk digital kompetanse. Utvalget har 
avlevert sine analyser og anbefalinger i NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling – Livslang 
læring for omstilling og konkurranseevne (4. juni 2019).7 
 
Politiske signaler tilsier at det er et stort uutnyttet potensiale for EVU i universitets- og 
høyskolesektoren. I UiOs tildelingsbrev for 2019 legges det vekt på at universiteter, høyskoler 
og fagskoler har en nøkkelrolle å spille i kompetansereformen, blant annet som tilbydere av 
etter- og videreutdanning, og det forventes en fullstendig rapportering av alle slik 
utdanningstilbud til Utdanning.no.8 

 

Føringer fra UiO 
UiOs Strategi 2020 slår fast at UiO skal være en synlig og profesjonell tilbyder av forsknings- 
og profesjonsbasert etter- og videreutdanning. Etter- og videreutdanningstilbudet skal sikres 
gjennom ekstern finansiering, til forskjell fra øvrige studietilbud hvor gratisprinsippet gjelder. 
 
Føringer i MNs strategiske dokumenter 
MNs strategi Kunnskapsutvikling for en verden i endring – realfag og teknologi mot 2030 
legger vekt på at MNs fagmiljøer skal være de fremste samarbeidspartnere for næringsliv og 
enheter i offentlig sektor. EVU-feltet gir mulighet for å videreutvikle MNs samarbeid med 
partnere i næringslivet og offentlig sektor med sikte på utvikling av langsiktige, strategiske 
partnerskap med utvalgte bedrifter og enheter i offentlig sektor. Fakultetet skal utvikle EVU- 
tilbud på utvalgte områder der vi har særskilt kompetanse av stor betydning for skole, helse 
og samfunn. 
 
I MNs skolestrategi 2015-2020 er EVU et av fire hovedområder. MN skal være en 
profesjonell tilbyder av etter- og videreutdanning i realfagene, og bidra til å gi lærerne faglig 
trygghet og styrke dem i deres fagdidaktiske kompetanse. 
 

 
2. Dagens tilbud 
MN har i dag etter- og videreutdanning rettet mot tre felt: Skole, helse (farmasi) og 
næringsliv/offentlig sektor (se vedlegg for nærmere beskrivelse). 
 

 
3. MN-fakultetets ambisjoner 

                                                           
7 NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-
12/id2653116/sec3?q=evu-utvalget#match_0 
8 UiOs tildelingsbrev for 2019, https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/tildelingbrev-2019.pdf 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/sec3?q=evu-utvalget#match_0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/sec3?q=evu-utvalget#match_0
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/tildelingbrev-2019.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/fordeling/tildelingbrev-2019.pdf
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EVU-virksomheten skal være forankret i MNs og UiOs strategier. Fakultetet skal utvikle 
tilbud innen etter- og videreutdanning på utvalgte områder der vi har særskilt kompetanse av 
stor betydning for skole, helse og samfunn. Det er et særskilt behov for tilbud innen 
digitalisering og automatisering. 
 
Fakultetet skal videreføre sitt engasjement for og bidrag til faglig utvikling i skolen. 
Fakultetet har et særlig ansvar for å utdanne høyt kvalifiserte lærere i realfag. Videre har 
fakultetet en egen forpliktelse for utdanning av høyt kvalifiserte farmasøytiske kandidater til 
helsevesen, forvaltning og næringsliv. Som Norges største og bredeste fagmiljø innen 
informatikk påhviler det fakultetet et spesielt samfunnsansvar også for tilbud knyttet til 
livslang læring innen dette feltet.  
 
Det er aktuelt å gi EVU-tilbud innen områder hvor EVU-virksomheten gir kontakter, 
erfaringer og kompetanse som styrker sentrale og prioriterte deler av den ordinære 
virksomheten innen forskning og utdanning. Det er grunnutdanningene som gir dypere 
forståelse av kunnskapsområder og som skaper vilkår for livslang læring. Deltagelse i 
etablerte EVU-tilbud ved MN krever derfor at studentene har et grunnlag tilsvarende en grad 
på bachelor-nivå. Domenespesifikke krav til forkunnskaper innen realfag kan spesifiseres av 
det enkelte EVU-tilbudet. 
 
MNs EVU-tilbud skal være forskningsbaserte, noe som innebærer at EVU-emner utvikles og 
gis av forskere og er tett knyttet opp mot forskning innen de aktuelle fagområdene. Faglig 
frihet når det gjelder innhold og opplegg av undervisningen slik det beskrives i Universitets- 
og høyskoleloven gjelder også for EVU-tilbud.9 MN ønsker i mindre grad å være en ren 
leverandør av EVU-aktiviteter som defineres og utvikles utenfor MN. Det er en fordel om 
EVU-tilbudene kan føre til tettere samarbeid med relevante samfunnsaktører og knyttes til 
oppfølgende forskningsprosjekter. 
 
En viktig del av tilbudet ved UiO er studentenes mulighet til å bygge egen kompetanse 
gjennom å ta enkeltemner der det er ledig plass. Forelesninger ved UiO er som hovedregel 
offentlige og åpne for allmennheten, slik Universitets- og høyskoleloven fastslår.10 MN anser 
det som et bidrag til demokratiet og som en viktig del av samfunnsoppdraget å gi flest mulig 
tilgang til høyere utdanning med mulighet for personlig faglig utvikling. Ved fakultetet gjøres 
dette i dag gjennom tilgangen til å ta enkeltemner og årsenheter i realfag og informatikk. 
Disse ordningene fungerer som svært viktige bidrag til livslang læring. En spørreundersøkelse 
(2019) blant nye studenter på MNs bachelor-programmer, som viser at ca 25 % av studentene 
ikke har planer om å fullføre programmet, understreker behovet for et godt tilbud av 
enkeltemner og årsenheter. 
 

 
4. Prioriteringer for MN-fakultet 
MN skal i hovedsak tilby videreutdanningsemner med studiepoeng. Den faglige og 
administrative kvalitetssikringen av disse emnene er underlagt de samme rutinene som 

                                                           
9 Lov om universiteter og høyskoler §1-5, (4): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 
10 Lov om universiteter og høyskoler §3-8, (4): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 
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ordinære emner. I tillegg kan fakultetet tilby etterutdanningskurs uten studiepoeng der det er 
formålstjenlig.  
 
Vi går her ikke nærmere inn på fakultetets viktigste tilbud for livslang læring: de regulære 
emnene som enkeltstudenter velger ut fra sin egendefinerte plan for kunnskapsoppdatering og 
kunnskapsutvikling. Vi vil imidlertid understreke at det for fakultetet er viktig at finansiering 
av de andre tilbudene ikke utarmer dette åpne tilbudet, som sikrer muligheten for livslang 
læring også for dem som ikke har en mektig arbeidsgiver i ryggen. 
 
Etter- og videreutdanning innen skolesektoren 
MN-fakultetet ved KURT og instituttene prioriterer EVU-tilbud for lærere i ungdomsskole og 
videregående skole (trinn 8-13). EVU-tilbudet for skolesektoren ligger godt til rette ved å 
involvere skolelaboratoriene og de realfagdidaktiske miljøene ved MN, og kan omfatte 
naturfagene, matematikk og IKT/informatikk. MN-fakultetet prioriterer EVU-tilbud innen 
programmering og digital kompetanse som et strategisk satsingsområde. Der det er aktuelt, 
samarbeider MN med FIKS (Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i 
skolen11) om EVU-tilbud til skolesektoren. 
 
For skolefeltet er det tre områder som særlig peker seg ut: 1) EVU-tilbud innen 
programfagene i realfag for videregående skole med didaktisk perspektiv, 2) EVU-tilbud 
innen realfaglig programmering, som etter hvert bør utvides til også å gjelde informatikk og 
digital kompetanse generelt, og 3) mer generelle EVU-tilbud innen ulike deler av skolens 
naturfag fra 1. – 11. klasse; her kan Naturfagsenteret, som er et nasjonalt senter for naturfag i 
opplæringen, tilby etter- og videreutdanning i naturfag, gjerne i samarbeid med andre enheter 
ved MN, som for eksempel skolelaboratoriene. 
 
Etter- og videreutdanning innen legemiddelfeltet 
EVU-tilbud innen utvalgte deler av farmasifagene er en prioritert oppgave for MN. Utøvere 
av profesjoner har er særlig behov for jevnlig faglig påfyll og oppdatering. Farmasi er MNs 
eneste helseprofesjon og Farmasøytisk institutt er Norges største og beste fagmiljø innen 
området. Dagens tilbud innen klinisk farmasi er rettet mot et (relativt) nytt fagområde i vekst 
som det er tydelige behov for i samfunnet. Det er også aktuelt å tilby emner innen sentrale 
farmasøytiske fagområder til farmasøyter, realister og annet helsepersonell som arbeider med 
legemiddelrelaterte problemstillinger, blant annet i forskning og utdanning, i 
legemiddelindustri og i legemiddelforvaltning. EVU-tilbud utarbeides i samarbeid med 
farmasøytisk etat basert på behov, etterspørsel og kapasitet ved Farmasøytisk institutt. 

 
Etter- og videreutdanning for næringsliv og offentlig sektor 
EVU-tilbud for næringsliv og offentlig sektor skal utvikles i samspill med omverdenen, og 
spesielt med strategiske partnere, det vil si bedrifter og organisasjoner som inngår formelle 
samarbeidsavtaler med MN/UiO. Slike avtaler skal sikre at utdanningstilbudet oppleves som 
relevant og vil få et tilstrekkelig antall deltagere også over tid. Samarbeidet bør inkludere 
forskning og finansiering av stillinger ved UiO, og kan omfatte skreddersydde EVU-tilbud til 
bedriftene og organisasjonene. Tilbudet skal i størst mulig grad gis som 

                                                           
11 FIKS: https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/ 
 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/
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videreutdanningsemner som i prinsippet er åpne for alle kvalifiserte studenter. I tråd med de 
innledende kommentarene peker informatikk seg ut som et særlig viktig fagområde her. 
 
 
5. Prinsipper for finansiering 
Finansieringen av EVU-aktiviteter styres av flere regelverk12. Disse regelverkene er 
kompliserte og bygger i stor grad på et unntak i egenbetalingsforskriften.13 Ved UiO skal 
EVU-tilbud sikres gjennom ekstern finansiering14, og det er instituttledelsen som avgjør om et 
EVU-tilbud skal settes i gang. Beslutningen må baseres på instituttets ressurser og faglige 
interesser, samt studiets markedspotensial.15 MN fortolker UiOs bestemmelser for EVU-
finansiering slik at all EVU-virksomhet skal regnes som økonomisk aktivitet, det vil si at 
studieavgiften skal dekke totale kostander pluss en fortjeneste.16  
 
For å kunne tilby forskningsbaserte EVU-aktiviteter på høyt faglig nivå kreves det en 
finansieringsmodell som gir UiO og MN stabilitet og langsiktighet. Dagens regelverk er etter 
all sannsynlighet under endring som følge av NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling og den 
varslete kompetansereformen Lære hele livet i 2020.  
 
Med utgangspunkt i at EVU-tilbud ved UiO defineres som økonomisk aktivitet, er følgende 
finansieringsmodeller17 for etter- og videreutdanning aktuelle etter dagens regelverk: 
 
Videreutdanning:  
 
1. Enkeltemner mot studentbetaling 
• Tilbud rettet mot enkeltstudenter 
• Fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller 

yrkesutdanning  
• Ordinære emner kan ikke tilbys mot betaling – læringsutbyttebeskrivelsene må være 

forskjellige 
• Student betaler 100 % + margin for fortjeneste 
 
2. Oppdrag  

                                                           
12 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (Rundskriv F-
07-13) 
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (lovdata.no)  
Statsstøtteregelverket (EØS-avtalens bestemmelser) 
Interne retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiO (BOA) 
13 Universitets- og høgskolerådet har påpekt at regelverket oppleves både som komplisert og til dels uklart. Rådet 
har bedt departementet om en klargjøring av regelverket. og har anbefalt en gjennomgang av de generelle 
rammebetingelsene for finansiering av EVU-tilbud i UH-sektoren. 
14 «Strategi 2020», https://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf 
15 Etter- og videreutdanning ved UiO,  https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/etter_og_videreutdanning/ 
16 Begrepet økonomisk aktivitet er definert i Statsstøtteregelverket (EØS-avtalens bestemmelser). 
17 Finansieringsmodellene er basert på UHRs rapport av 15. juni 2018 
https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001072&dokid=40149&versjon=1&variant=A& og 
UHRs opplæringsdag 19. november 2018 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-/id734714/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-/id734714/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-15-1506
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-regelverk/id430118/
https://www.uio.no/om/regelverk/forskning/eksternfinansiert/interne-retnl-boa.html
https://www.uio.no/om/strategi/Strategi2020Norsk.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/etter_og_videreutdanning/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/etter_og_videreutdanning/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-regelverk/id430118/
https://innsyn.uhr.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018001072&dokid=40149&versjon=1&variant=A&
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• Oppdragsgiver bestiller og bestemmer hvem som skal delta - tilbudet er ikke rettet mot 
enkeltstudenter, men oppdragsgiver kan rekruttere studenter fra en sektor, bransje, 
geografisk område eller lignende. 

• Regulert av BOA-regelverket (rundskriv F-07-1318), og dermed unntatt fra 
egenbetalingsforskriften.  

• Ordinære studietilbud og andre undervisningsaktiviteter kan tilbys - her er det stor frihet 
til å gjenbruke ordinære emner. 

• Opptak er nødvendig for å ta eksamen 
• Oppdragsgiver betaler 100 % + margin for fortjeneste. Fortjenestemarginen kan variere i 

ulike markeder. Utviklingskostnader må medregnes. 
• Det er ikke noe i veien for at studenter som deltar på oppdragsfinansiert videreutdanning 

kan undervises i samme rom som ordinære studenter i tilfeller der emnet er identisk for 
begge gruppene og fagmiljøet har kapasitet til dette.  

• Instituttet må vurdere om oppdrag er hensiktsmessig og mulig i forhold til opptakskrav, 
adgangsbegrensning, kapasitet og andre hensyn.  

• Det må dokumenteres at oppdragsgiver dekker kostnadene for oppdraget for å unngå 
kryssubsidiering.  

• Eksempel ved MN: Architect Greenhouse (DnB) 
 
3. Erfaringsbasert master 
• Reguleres av egen bestemmelse i forskrift19 om krav til mastergrad: student må ha 

bachelorgrad pluss 2 års arbeidserfaring – gjelder også for opptak til enkeltemner 
• Studiene kan tilbys på heltid eller deltid 
• Student betaler 100 % + margin for fortjeneste 
• Eksempler ved MN: IT og ledelse (ITLED)20, Klinisk farmasi (modulbasert)21 
 
Etterutdanning: 
 
1. Kurs som salg eller oppdrag 
• Etterutdanningstilbud kan låne innhold fra ordinær utdanning, men gir ikke studiepoeng 
• Student (eller den som betaler for student) betaler 100 % + margin for fortjeneste.  
• Eksempel ved MN: ProFag22 
 
 
For alle EVU-modellene gjelder at kostnadene kan baseres på KDs satser eller beregnes ved 
hjelp av UHRs TDI-modell for utdanning. KDs sats er gjennomsnitt for alle studenter og 
inkluderer alle kostnader til undervisning, forskning, lokaler (eide og leide), indirekte 
kostnader, reisekostnader, servering, mv. Fortjenesten kan økes for ekstra kostnadskrevende 
tilbud.  
 

                                                           
18 BOA-regelverket: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-
/id734714/ 
19 Forskrift om krav til mastergrad: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392 
20 Erfaringsbasert master i IT og ledelse: https://www.uio.no/studier/program/it-ledelse-master/ 
21 Erfaringsbasert master i klinisk farmasi: https://www.uio.no/studier/program/klinisk-farmasi-master/ 
22 ProFag, https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/livslang-lering/profag/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-/id734714/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-07-13-reglement-om-statlige-/id734714/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/livslang-lering/profag/
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MNs EVU-tilbud skal prissettes slik at inntektene dekker både direkte og indirekte kostnader, 
samt gir en rimelig fortjeneste. Der det er mulig og ønskelig bør det legges til 
forskningsfinansiering (for eksempel i form av finansiering av ph.d.-stillinger). EVU-
prosjektene bør evalueres via følgeforskning dersom dette er mulig. 
 
Avlønning av ansatte for EVU-arbeid 
Faste ansatte skal der det er mulig utføre EVU-aktiviteter som del av ordinær undervisning. 
Ved bruk av eksterne konsulenter kan disse fakturere etter egne vilkår. Pensjonister (uten eget 
selskap) lønnes på pensjonistvilkår, mens pensjonister med eget selskap betraktes som 
konsulenter som kan lønnes ved ekstern fakturering. Ansatte i II-stillinger kan brukes til 
EVU-tilbud dersom dette er en del av arbeidsavtalen. 
 
 
6. Organisering av EVU-tilbud ved MN 
Oppretting av videreutdanningsemner følger samme rutiner som vanlige emner i tråd med 
MNs regelverk for studiekvalitet. Det enkelte institutt har hovedansvaret for vurderingen av 
muligheten for å tilby EVU-aktiviteter. Oppstart og videreføring av EVU-tilbud krever både 
faglig og ledelsesmessig forankring, samt en klar ansvarsfordeling. Det er instituttleder som 
har ansvaret for igangsetting av nye EVU-tilbud. Det administrative arbeidet og ansvaret 
ligger på instituttet.  
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Vedlegg: EVU-tilbud ved MN-fakultetet i dag 
 
Skole 
MN-fakultetets didaktiske miljøer ved instituttene gir flere EVU tilbud rettet mot lærere i 
skolen:  

• Naturfag 2 (30 studiepoeng) – tilbudet gis inn i Utdanningsdirektoratets satsning 
Kompetanse for kvalitet (KFK) og er rettet mot lærere som underviser i naturfag på 
ungdomstrinnet eller første året i videregående skole. Emnene i tilbudet er et 
samarbeid mellom Institutt for biovitenskap, Fysisk institutt og Kjemisk institutt.  

• Kjemi på nettet 1, 2, 3 og 4 (0 studiepoeng) - nettbaserte kurs som er gratis og åpne for 
alle. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke 
sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.  

• KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag (10 studiepoeng) - emnet er rettet mot 
lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset 
læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og VGS. Emnet forutsetter at 
studentene har fullført og godkjent nettkursene Kjemi på nettet 1 og 2.  

• KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag (10 studiepoeng) - emnet er rettet mot lærere 
som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset 
læreplanen for naturfag i grunnskolen 1. - 10. årstrinn og VGS. Emnet forutsetter at 
studentene har fullført og godkjent nettkursene Kjemi på nettet 3 og 4.  

• Geofag - videreutdanning for lærere (60 studiepoeng) - målgruppen er lærere i 
videregående skole som underviser, eller skal undervise i programfaget geofag og går 
over fire år. Tilbudet gis av Institutt for geofag i samarbeid med Naturfagsenteret 
(undervises ikke høst 2018 og 2019). 

• Etterutdanning i fysikk programfag (0 studiepoeng) – kurset er rettet mot lærere som 
underviser fysikk programfag i videregående skole  

• Etterutdanning, "Fysikk i naturfaget 8-11" (0 studiepoeng) - kurset er rettet mot lærere 
som underviser i naturfag på ungdomstrinn eller i VG1 og tar for seg fysikk-temaene 
på læreplanen.  

• Biologi - etterutdanning i programfag (0 studiepoeng) – Kurs i ulike emner innen 
programfagene Biologi 1 og Biologi 2. Målgruppen er lærere i videregående skole 
som underviser, eller skal undervise i programfaget biologi.  

 
• ProFag - etterutdanning for realfagslærere i PROgrammering for FAGenes skyld. 

Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. ProFag tar sikte på å bidra 
til å utvikle kompetansen til lærere og til å utvikle kompetansemiljøer på den enkelte 
skole gjennom en kombinasjon av (i) etterutdanning for lærere i ungdomsskolen, (ii) 
studier av hvordan lærere bruker programmering i fagene og av hvordan dette påvirker 
elevenes læring, og (iii) utvikling av et kompetansemiljø i fellesskap med skolene. 
Prosjektet har utviklet to kursrekker – en for ungdomskolen og en for videregående 
skole – og innhold til storsamlinger, samt egne nettressurser. Kursene og 
storsamlingene er en del av Desentralisert ordning for lokal kompetansebygging og gis 
i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune. Tilbudet er 
spesielt rettet mot realfagslærere med tanke på fagfornyelsen 2020. 

 
 
EVU-tilbud i regi av Naturfagsenteret  

• Naturfagdidaktikk for lærerutdannere – kurset gir innsikt i naturfagdidaktiske temaer 
som er spesielt relevante for lærerutdanning og skole og gir også veiledning i 
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kvalitativ forskningsmetode. Kurset skal bidra til økt kompetanse for veiledning av 
masterstudenter i den femårige lærerutdanningen. Tilbudet startet opp i 2017 og går 
over fire semestre. I dag har kurset 29 deltagere fra 12 ulike 
lærerutdanningsinstitusjoner. Flertallet av kursdeltagerne har doktorgrad fra en 
naturvitenskapelig disiplin, men mangler didaktisk og pedagogisk kompetanse.  

• Nøkler til naturfag - er etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet. Kurset skal gi 
deltagerne  
kunnskap om og erfaring med utforskende undervisning. Et annet mål er å modellere 
pedagogiske strategier og gi faglig påfyll innen tema fra kjemi, fysikk eller biologi. I 
løpet av en kursdag veksler deltagerne mellom å være i elevrollen, lærerrollen og 
studentrollen når de skaffer seg erfaring med utforskende undervisningsopplegg fra 
Naturfagsenteret. Kursdeltagerne skal gjennomføre de samme 
undervisningsoppleggene med egne elever mellom kursdagene.  

• Etterutdanning for vitensenteransatte - er et samarbeid mellom Naturfagsenteret, 
Private barnehagers Landsforening(PBL) og Vitensenterforeningen. Kurset gir 
deltagerne innsikt i barnehagedidaktikk og kjennskap til barnehagens hverdag og 
styringsdokumenter/Rammeplan videre kurses deltagerne i naturfag og i hvordan de 
skal utarbeide kurstilbud til barnehagebarn med sammensatt aldersgruppe/små barn. 
En intensjon med kurset er å kunne lage tilbud til barnehagebarn på Vitensentrene og å 
bidra til kompetanseøkning av barnehageansatte. Tilbudet har 18 deltagere fra 9 
vitensentre. Flertallet av kursdeltagerne har lærerutdanning og noen har en mastergrad 
fra en naturvitenskapelig disiplin. 

 
 
 
Helse 
EVU-tilbud til farmasøyter ved Farmasøytisk institutt  

• Erfaringsbasert mastergrad i klinisk farmasi – mastergraden skal tilføre farmasøyter 
spisskompetanse i klinisk farmasi og bidra til å kvalitetssikret legemiddelbruk og færre 
legemiddelrelaterte problemer i samhandling med annet helsepersonell og pasient.  

• 7 emner innen klinisk farmasi (det planlegges å øke antall emner ytterligere slik at 
instituttet har totalt 8-9 emner på området) - emnene er på 10 studiepoeng og krever 
cand.pharm./master i farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant 
yrkeserfaring.  

• Diabetes og metabolsk syndrom – emnet er på 10 studiepoeng og er rettet mot 
farmasøyter med bachelor eller master i farmasi.  

• Nettkurs i farmakognosi – emnet er på 5 studiepoeng og krever Cand.pharm./master i 
farmasi eller reseptar/bachelor i farmasi og minst 2 års relevant yrkeserfaring.  

 
 
Næringsliv og offentlig virksomhet 

• Erfaringsbasert master i IT og ledelse ved IFI - programmet gir studenter med lang 
erfaring og teknisk bakgrunn innen informatikk videreutdanning for å kvalifisere til 
lederroller innen IT: prosjektledere, avdelingsledere, løsningsarkitekter, IT rådgivere 
og IT direktører. Programmet gir også studentene oppdatert kunnskap innen IT-
arkitektur, IT-styring og kravhåndtering. Programmet er rettet mot informatikere i 
både privat og offentlig sektor og har siden det ble etablert i 2011 hatt i overkant av 
1000 studenter totalt og i overkant av 30 studenter har avlagt mastergrad i 
programmet.  
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• Architect Greenhouse - samarbeid med DNB om videreutdanning innen IT-arkitektur. 
Dette er et 3-årig program som kombinerer prosjektarbeid med faglig påfyll, og som 
vil gi 60 studiepoeng og tilsvare en årsenhet. Hovedmålet er å utdanne flere IT-
arkitekter som skal bidra til økt kvalitet og sikkerhet innen feltet IT-arkitektur. Selv 
om emnet og programmet tar utgangspunkt i behov spilt inn av DNB, vil kursene være 
åpne også for deltagere fra andre virksomheter. 
 

 
 
Annet 

• Brukerkurs i strålevern - i henhold til den norske strålevernsloven, og basert på 
internasjonal praksis og normer, må alle som arbeider med åpne radioaktive kilder 
(dvs. at man kan komme i direkte kontakt med radioaktivt materiale) ha en generell 
grunnopplæring i strålevern. Kurset ble opprinnelig laget for å dekke UiOs interne 
behov og er fremdeles først og fremst rettet mot ansatte og studenter ved UiO, men 
benyttes også i stor utstrekning av eksterne bedrifter og institusjoner. Kurset gis 3 
ganger per år og har vært avholdt 53 ganger siden det ble opprettet på slutten av 90- 
tallet. Antall deltakere per kurs er mellom 10 og 20 personer, i snitt ca. 15 deltakere. 
Kurset inngår fra høsten 2018 som en del av et nytt ordinært emne KJM5903 på 5 
studiepoeng som skal gi en grundig innføring i strålevern for MN-studenter som 
arbeider med radioaktivitet eller som ønsker slik kunnskap som en del av sin 
utdannelse. EVU-kurset vil fortsette som et selvstendig 3-dagers tilbud for de som 
ønsker et mindre og mer kompakt kurs.  
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