Velkommen som student på
Master i sykepleie – kliniske spesialiteter, eller på
etter- og videreutdanning i kliniske spesialiteter
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Masterprogram i sykepleie –
kliniske spesialiteter, eller etter- og videreutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, der det første
emnet du skal ta er Helsepedagogikk, helsetenesteutvikling og innovasjon (MSS500).
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger.
Informasjon om undervisning første semester
Her finner du oversikt over studiets oppbygging og hvilke semester emner som blir undervist i det
enkelte semester på Masterprogram i klinisk sykepleie – kliniske spesialiteter og for etter- og
videreutdanning i kliniske spesialiteter.
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,
PowerPoint presentasjoner, pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg,
kan du få nyttige tips på Canvas hjelpesider.
Studiestart, timeplan, undervisning
Studiet er samlingsbasert ved campus Bergen, men på grunn av koronasituasjonen er den første
samlingen digital: Hver student deltar hjemmefra på den digitale plattformen Zoom fra egen PC
inkludert høyttaler og mikrofon.
Mandag 30. august kl. 09 i uke 35 er studiestart, og da møtes vi for første gang på den digitale
plattformen Zoom. Lenke til møtet finner du på Canvas under rubrikken Zoom. Lenken heter
Studiestart
Timeplan er tilgjengelig her om kort tid for høstsemesteret 2021.
Slik finner du timeplanen: Trykk på lenken «Finn timeplanen din i TimeEdit», velg «Åpen inngang
HVL-krever ikke innlogging», «Timeplan høst 2021 Bergen». Velg deretter «emne» og skriv inn
emnekoden «MSS500». Marker MSS500 med den kliniske spesialiteten som du skal ta og trykk på
«Vis timeplan».
Før studiestart, kontroller gjerne om det er endringer på timeplanen i TimeEdit.
Emnet «Helsepedagogikk, tjenesteutvikling og innovasjon» er på totalt 15 studiepoeng og
gjennomføres i sin helhet i høstsemesteret. Det er lagt opp til to ukesamlinger der undervisningen
foregår. Det betyr at en god del arbeid (både individuelt og i grupper) foregår både før-, mellom- og
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etter samlingene. Så langt vi nå kan planlegge dette, vil uke 45 bli en campusbasert samling, men
mer informasjon om dette må vi komme tilbake til i høstsemesteret.
Lyst til å starte lesingen?
Før første samling anbefaler vi at du setter deg inn litteraturen for emnet. Pensumliste for
høstsemesteret 2021 finner du fra 1. juli du ved å gå inn på «pensum/litteraturliste» i emnet
MSS500. Se særlig Andre Vågan, Helsepedagogiske metoder (2020) og Sidsel Tveiten, (2020)
Helsepedagogikk. Vågan skal også ha en forelesning for dere fredag i uke 35.
Inndeling i grupper
Vi ber også om at du i god tid før studiestart sender en epost til emneansvarlig for valgt spesialitet,
der du kort sier noe om hvor du arbeider, og relevant erfaring innen din spesialitet. Dette vil danne
grunnlag for inndeling i grupper i forbindelse med arbeidskrav i emnet.

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.

For faglige spørsmål knyttet til emnet Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon, ta
kontakt med Førstelektor Sissel Johansson Brenna: sissel.johansson.brenna@hvl.no
Kontaktinformasjon for hver spesialitet:
- Gastrosykepleie: Førstelektor Marit Hegg Reime: Marit.Hegg.Reime@hvl.no
- Uroterapi: Høgskolelektor Anne Torine Litherland: Anne.Torine.Litherland@hvl.no
- Nevrosykepleie: Høgskulelektor 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
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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:

Faglige spørsmål
IT-hjelp

FHS-studierettleiar@hvl.no
Se oversikten nevnt tidligere i brevet

(+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, og fungerende
studieprogramansvarlig for master i
sykepleie kliniske spesialiteter

Elisabeth Aase Sæther
Administrativ studieveileder
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