Kjære jordmødre
Velkommen som student til påbyggsstudiet på Master i jordmorfag, ved Institutt for helse- og
omsorgsvitskap på Høgskulen på Vestlandet – Campus Kronstad Bergen
Vi gleder oss til å treffe dere og første samling på studiet blir 31.08 - 1.09 2021. Dere møter på
Campus Kronstad den 31.08. kl 08.15 på klasserom D112.
Masterstudiet i jordmorfag - påbygging har et 50% studieløp med en studietid på 1,5 år og gir
45 studiepoeng. Noen av dere (som ikke har grunnutdanning etter nåværende rammeplan) vil
gjennomføre 60 studiepoeng i denne perioden.
I dette samlingsbaserte studiet får dere den kompetansen og de ferdighetene som trengs for å bruke
forskingsbasert kunnskap, samt lære analyse og innovasjon for å videreutvikle jordmorfaget.
Masterstudiet foregår som en dynamisk prosess og det undervises blant annet i disse temaene:
• vitenskapsteori og metode
• jordmorfaglige og forskingsetiske problemstillinger knyttet til familien og det nyfødte
barnet
• spesialisert kunnskap om jordmorfaget, helse og tverrfaglig samarbeid
• hvordan planlegge og utøve jordmorfaget ut fra kunnskapsbasert forsking
• kritisk vurdering om beste praksis knyttet til brukerens ønsker og behov
Informasjon om studiet finner dere i emnebeskrivelsen og den ligger på hvl.no.
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ma-jor/utdanningsplan/
Canvas er det studiestøttesystemet som brukes på HVL og er et digitalt klasserom hvor informasjon
om studiet blir lagt ut fortløpende gjennom hele studietiden.
Undervisningsmetodene er varierte med studentaktive undervisningsmetoder som for
eksempel forelesninger i plenum, digitale ressurser, videokonferanser, diskusjonsforum,
studentseminar, gruppearbeid, veiledning på skriftlige arbeider og selvstudier.
Masteroppgaven er sentral i dette studiet og allerede ved første samling kommer vi inn på tematikk
som er aktuell å skrive om i masterarbeidet. Kanskje du bringer med deg et prosjekt fra din praksis?
Vi anbefaler at to studenter skriver masteroppgave sammen og dette blir også diskutert ved første
samling.
Undervisningen forutsetter at du deltar aktivt med dine medstudenter, både i diskusjoner og
ved kritisk å reflektere over sammenhengen mellom teori og erfaringer fra praksis.
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Timeplan MA-JORPB_2021_HØST
Introduksjon til jordmorfag påbygg
Uke 35
Endringer kan forekomme

Tirsdag 31.08

Onsdag 01.09

08.15-15.00
D112

08.15-15.00
D112

08.15 - 09.00 Velkommen
v/fagseksjonsleder Vigdis Aasheim og
førsteamanuensis Anne Britt Vika Nilsen
- Hvorfor master?
Lærere og studenter presenterer seg
Om programmet

08.15 - 10.00 Masteroppgaven:
v/fagseksjonsleder Vigdis Aasheim og
førsteamanuensis Anne Britt Vika Nilsen
- Tema for masteroppgaven

10.00 - 11.45 Salutogenese v/professor
Eva Langeland

10.15 - 12.00
Teorier og modeller v/Anne Britt Vika
Nilsen

11.45 - 12. 45 Felles lunch. Vi
spanderer!

12.00 Lunch

12.45 - 14.45 Salutogene
kvalitetsindikatorer i fødselsomsorgen
v/førsteamanuensis/post doc Linn
Marie Sørbye

12.30 Presentasjon av emner:
MAMET500 v/førsteamanuensis Eline
Skirnisdottir Vik
MAKP102 v/høgskolelektor Tone Engen
Canvas v/førstelektor Katrine Aasekjær

Avslutning
JOR508 – master emnet
v/førsteamanuensis Anne Britt Vika
Nilsen
• Masterseminarene
• Litteratur
• Arbeidsform
14.15 Avslutning av første samling
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Planlagte studiesamlinger høsten 2021 til vår/vinter 2022:
I studieperioden blir det til sammen fem samlinger over to dager hver. Samlingene vil i
hovedsak vektlegge arbeidet og prosessen rundt det å skrive masteroppgaven.
31. august - 1. september 2020
Introduksjon, akademisk skriving
18.-19. januar 2021
Masterseminar - Prosjektplan (leverast 26.mars 2021)
26.-27. april 2021
Masterseminar - Søknader/datainnsamling/metode
Workshop – aktuelle metoder
30.-31. august 2021
Masterseminar - Datainnsamling/analyse
Workshop – aktuelle metoder
1.-2. november 2021
Masterseminar - Analyse/resultat
Workshop – aktuelle metoder

Hilsen fra lærerne ved Master i jordmorfag ved Høgskulen på Vestlandet.
Eline Skirnisdottir Vik, førsteamanuensis
Monica Nilsen Mørch, høgskulelektor
Tone Engen, høgskulelektor
Katrine Aasekjær, førstelektor
Anne Britt Vika Nilsen, førsteamanuensis
Erica Schytt, professor
Vigdis Aasheim, fagseksjonsleder, førsteamanuensis
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