INFORMASJON OM STUDIESTART PÅ MASTER I KLINISK SYKEPLEIE –
SPESIALISERING HELSESYKEPLEIER
Vi ønsker dere velkomne som studenter ved Master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleier,
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet, nærregion Bergen.
Studiet starter fredag 20. august kl. 12.15, på Campus Kronstad, rom B115. Det blir
oppmøteregistrering, du vil møte lærere og de andre studenter på utdanningen for informasjon og
gjennomgang av studiet.
På grunn av smitterestriksjoner regner vi med at en del av undervisningen blir nettbasert i høst, men
håper at flest forelesninger kan foregå på Campus Kronstad. Dette vil dere få fortløpende info om,
men vi anbefaler dere å følge med på HVL sine nettsider.
Finn fram på campus Kronstad: https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/finn-fram/
Master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleier bygger på bachelor i sykepleie. Det anbefales
at dere leser dere opp på f.eks. ernæring, pediatri og psykologi. Dersom dere trenger oppdatering
innenfor kunnskapsbasert praksis (KBP) anbefaler vi dere å ta nettkurs i KBP som dere finner her:
http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/e-laeringskurs

Til forberedelse før studiestart anbefaler vi å starte med Naidoo & Wills (2016) Foundations for
health promotion, og evt. Dahl, B.M. (2020) Helsesykepleie – en grunnbok.
Studentweb og Canvas (http://www.hvl.no/student)
Alle HVL-studenter får tilgang til en studentkonto. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt som
informasjons- og læringsverktøy. I god tid før studiestart vil dere motta en epost fra opptakskontoret
med brukernavn og passord for pålogging, samt mer informasjon om Canvas og betaling av
semesteravgift. Vær likevel obs på at du får tilgang til Canvas etter at du har aktivert brukerkontoen
din i Studentweb og godkjent utdanningsplanen din.
Canvas brukes til å dele informasjon om studiet og undervisning, samt planer, praktiske opplysninger,
beskjeder, oppgaver og litteratur/pensumlister. Gjennom HVL sine nettsider får du tilgang til HVL sitt
bibliotek. Det vil være mulig å gjøre litteratursøk hjemmefra via høgskulens databaser.
Undervisning og timeplan
Arbeidsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i grupper og selvstudier. På grunn av koronasituasjonen vil det som sagt bli kombinasjon av tilstedeværelse på Kronstad og nettbasert
undervisning. Vi bruker da både Zoom-møter (lenke i Canvas) og nettressurser som legges ut i
Canvas.
Vi starter med emnet HEL501: de to første ukene omhandler grunnlagstenkning i helsefremmende og
forebyggende arbeid, og i uke 36 og 37 skal dere ha forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis.
Det er gjennomsnittlig en studiedag pr uke i teoriukene, vanligvis fredag. I forbindelse med
innleveringer og eksamener vil det være flere studiedager. I teoriukene vil det som regel være fire
undervisningstimer per dag.
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Praksis
Det er til sammen 10 uker praksis, fordelt på 3 uker høstsemesteret (ukene 45-47) og 7 uker i
vårsemesteret (ukene 8-14). I praksisstudiene er det 30 timers uke.
Vi har praksisplasser primært i Vestland fylke.
Studenter som fyller kriterier for særplass bes om å sende søknad så snart som mulig, og senest
1. august 2021. Se informasjon og søknadsskjema på https://www.hvl.no/student/praksis/
Timeplan/romplan vil bli tilgjengelig fra 22. juni her: https://www.hvl.no/student/timeplan/
Slik finner du timeplanen: velg åpen inngang HVL, Timeplan høst 2021 Bergen, søk studieprogram
(MA-KSH) marker MA-KSH_2021_HØST og trykk vis timeplan.
Det forventes at alle studenter har tilgang til pc og internett.
Dersom dere har studieadministrative spørsmål ta kontakt på FHS-studierettleiar@hvl.no

Vi gleder oss til å møte dere!

For lærerne ved master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleier

Høgskolelektor
Agnes C W Giertsen
agi@hvl.no

Programkoordinator
Ragnhild Sollesnes
rso@hvl.no
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