Velkommen som student på Master i jordmorfag, ved Institutt for helse- og
omsorgsvitskap på Høgskulen på Vestlandet – Campus Kronstad Bergen
Første dag på skolen er mandag den 16. august kl. 10.00-14.00, rom F-233. Da det fremdeles er
usikkerhet grunnet konronarestriksjoner ber vi dere følge med på våre nettsider om eventuelle
endringer. Romplan er også opplyst på tavle ved inngangspartiet.
For å forberede deg før studiestart anbefaler vi en av disse bøkene, som beskriver det grunnleggende
innenfor jordmorfaget:
Jordmorboka: Brunstad, A., & Tegnander, E. (2017). Jordmorboka: Ansvar, funksjon og
arbeidsområde (2. [rev.] utg. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Myles textbook for midwives: Marshall, Jayne E.; Raynor, Maureen D.; Myles, Margaret F. (2014)
16th ed. Edinburgh:Churchill Livingstone Elsevier,
Ny utgave er bebudet fra forlaget i august 2020.
Masterstudiet foregår i en dynamisk veksling mellom teori og praksis, der de teoretiske og praktiske
emnene bygger på hverandre. Totalt ca 13 uker av de to studieårene krever at studentene er til stede
på Campus i Bergen. Hovedtyngden av tilstedeværelse er 1. og 2.semester. I 1.semester er det
campusbasert undervisning i kombinasjon med digitale læringsressurser fra uke 33-40, og i andre
semester er det fra uke 7-10
Videre om studiet:
• 1 år (60 sp) er avsatt til praksis
• ½ år (30 sp) er avsatt til arbeid med masteroppgave. Mesteparten av denne tiden krever ikke
tilstedeværelse på Campus. Arbeidet med masteroppgaven er fordelt på 2., 3. og 4. semester
• 10 uker av de teoretiske emnene (15 sp) er digitalisert undervisning og studiene trenger ikke
foregå på Campus.
Se studieplan for kull 2021:
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ma-jor/utdanningsplan/
De kliniske studiene vil hovedsakelig foregå på det samme tildelte sykehuset for begge studieårene. I
løpet av studiet må studenter regne med å ha praksis også på et mindre sykehus.
Praksis på et mindre sykehus vil for noen studenter bli allerede i første semester d.v.s. høsten 2021.
Vedlagt ligger en svarslipp, hvor du kan komme med prioriterte praksisønsker. Frist for å komme med
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praksisønsker er 24.05.21. Dersom du skal ta i jordmorfag-påbygg, kan du se bort fra informasjon om
praksis.
Du må selv skaffe deg bolig i praksisperiodene. Vi anbefaler deg å forhøre deg ved boligkontorene på
de aktuelle sykehusene, studentsamskipnaden, der det finnes på stedet, eller privat. Refusjon for
reise og for nødvendig hybel på praksisstedet må søkes om, og må være godkjent før praksisperioden
starter. Se Høgskulen på Vestlandet (HVL) sine nettsider https://www.hvl.no/student/praksis/
Ved kliniske studier (praksis) praktiseres en studiedag annenhver uke, 3-delt vaktsystem og
helgevakter hver tredje helg.
Ved HVL brukes Canvas som studiestøttesystem
Jordmorstudenter har rett på gratis vaksinering mot hepatitt B i forbindelse med praksisstudier. Den
enkelte student må selv henvende seg til lege for å få resept på vaksinen og gjennomført
vaksinasjonen. Selve vaksinen er gratis (blå resept), men konsultasjon hos lege må du selv betale.
Høgskolen på Vestlandet anbefaler på det sterkeste at du vaksinerer seg mot hepatitt B. Se lenke fra
FHI, https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-forhelsepersonell/yrkesvaksinasjon/yrkesvaksinasjon/

Velkommen som jordmorstudent ved Høgskulen på vestlandet. Vi ser frem til to flotte år sammen
med deg.
Med vennlig hilsen
Lærerne ved Master i Jordmorfag
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Svarslipp

Master i jordmorfag 2021 – 2023
Prioritert ønske av kliniske studier (praksis) ved master i jordmorfag,
Høgskulen på Vestlandet.
Vi gjør oppmerksom på at det etter hovedopptaket ble gjort i mai nå er begrenset med valg av
praksisplasser. Det er likevel viktig at du sender inn en prioritert liste snarest.
Studentens navn………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………
Telefon nr………………………………………………………………
E. post…………………………………………………………………..

Kommer du til å søke særplass : Ja______

Nei ______

Søker du om særplass, må dette være i henhold til Høgskolens kriterier,
https://www.hvl.no/student/praksis/tilrettelegging-av-praksis2/

Fakultet for helse og sosialvitskap - praksis
Nummerer stedene i prioritert rekkefølge:
Bergen

___________

Haugesund

___________

Førde

___________

Prioriteringen sendes til:
Lovise Haugen Wiik
Fortrinnsvis via e-mail: FHS-praksis@hvl.no. Merk e-post med Jordmorfag.
Eller post: Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen
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