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Velkommen som student 

på Masterprogram i sykepleie – kliniske spesialiteter - påbygg 

 
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Masterprogram i sykepleie – 

kliniske spesialiteter- påbygg ved Høgskulen på Vestlandet, der det første emnet du skal ta er 

Vitenskapsteori, etikk og metode (MAMET1SKS).  

Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger. 

Informasjon om undervisning første semester 

Her finner du oversikt over oppbygging av studieprogrammet Master i sykepleie - kliniske 

spesialiteter - suppleringsopptak og under tittelen supplering finn du Utdanningsplan MASKS.  

Semesterregistrering 

Du får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om semesterregistrering på 

Studentweb tidlig i august. Les og følg oppskriften for å registrere deg til undervisning og eksamen. 

Det er viktig at du gjør dette i god tid før oppstart. I Studentweb finner du faktura for semesteravgift. 

Siste frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift finner du her: Semesterregistrering.  

Canvas 

Semesterregistreringen gir deg blant annet tilgang til læringsplattformen Canvas. Høgskolen 

benytter læringsplattformen Canvas aktivt til kommunikasjon og informasjon. Canvas blir brukt til 

administrativ og faglig informasjon om studiet, innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, 

Power-Point presentasjoner, pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Her finner du også Zoom-lenken 

til samlingene fra 18. august og framover. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få nyttige tips på 

Canvas hjelpesider.  

Studiestart, timeplan, undervisning 

 Vitenskapsteori, etikk og metode (MAMET1SKS) er et digitalt emne som er basert på digitale 

diskusjoner med lærar og medstudenter, gruppe-arbeidskrav, selvstudium og individuell eksamen.  

 
Den 18. august 2021 møtes vi for første gang på den digitale plattformen Zoom. Lenke til møtet 
finner du på Canvas både under rubrikken «Diskusjon»  og rubrikken «Zoom».  
 
Her er timeplanen: mamet1sks---timeplan.pdf (hvl.no).  

Kjekt å vite 

Les om biblioteket sine tjenester her 

Bli kjent med din campus og studentlivet her 

Vi oppfordrer deg til å bruke nettsiden FOR STUDENTER. 

Her finner du utfyllende informasjon til den du har fått i dette brevet.  

 

  

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/mamet1sks
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sykepleie-kliniske-spesialiteter-suppleringsopptak/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sykepleie-kliniske-spesialiteter-suppleringsopptak/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/masks/utdanningsplan/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/mamet1sks
https://www.hvl.no/contentassets/f5046f724cd24d788b29abe283a3c679/mamet1sks---timeplan.pdf
https://www.hvl.no/bibliotek/om/lane-og-bestille/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/student/
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For faglige spørsmål knyttet til vitenskapsteori, etikk og metode, eller til masteroppgaven, ta 

kontakt med:  

Professor Jeanne Helene Boge, som er emnekoordinator for emnet MAMET1SKS Vitenskapsteori, 

etikk og metode (MAMET1SKS). Hennes e-mail adresse er: Jeanne.Helene.Boge@hvl.no 

 

Emneansvarlig for den spesialiteten som du skal utarbeide masteroppgave innenfor er: 

- Gastrosykepleie: Førstelektor Marit Hegg Reime: Marit.Hegg.Reime@hvl.no 

- Uroterapi: Høgskolelektor Anne Torine Litherland: Anne.Torine.Litherland@hvl.no 

- Nevrosykepleie: Høgskolelektor Åse Humberset: Ase.Humberset@hvl.no 

- Lungesykepleie: Førsteamanuensis Heidi Øksnes Markussen: 

Heidi.Oksnes.Markussen@hvl.no 

- Infeksjonssykepleie og smittevern: Høgskolelektor Gerd Gran Gerd.Gran@hvl.no 

- Stomi- og kontinenssykepleie: Høgskolelektor Torill Elin Olsen: Torill.Elin.Olsen@hvl.no 

Sjekkliste 

Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg til å holde oversikt over det som må på plass før studiestart: 

 

☐ Semesterregistrering 

☐ Aktiver brukerkonto 

☐ Logg deg på Canvas 

☐ Fakturaopplysninger 

  
Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva.  

Sentralbord (+47) 55 58 58 00 
post@hvl.no. Du kan også ta direkte kontakt med  

Servicetorget i Bergen 

Opptakskontoret (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no  

Praktiske spørsmål E-mail:                 FHS-studierettleiar@hvl.no 

Faglige spørsmål  Se oversikten nevnt tidligere i brevet 

IT-hjelp (+47) 55 58 58 88 it-hjelp@hvl.no.  Du kan også få digital IT-hjelp på chat 
eller se IT-hjelpen sine sider. 

 

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet. 

  

Med vennlig hilsen 

Johannes Haltbakk 
Fagseksjonsleder 

  
   Elisabeth Aase Sæther 

 og fungerende studieprogramansvarlig for 
master i sykepleie- kliniske spesialiteter 

 Administrativ studieveileder 
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