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23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 22. juni 2020 -   :

Denne behandlingen '23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 22. juni 2020' har ingen saksframlegg.



24/20 Rektors orientering -   :

Denne behandlingen '24/20 Rektors orientering' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 20/00651-2 Arkivkode.: 010
Saksbehandler Ståle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 22.06.2020

Ledelsesrapportering 1. tertial 2020

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret tar ledelsesrapport 1. tertial 2020 til orientering.

Sammendrag
Ledelsesrapporteringen baseres på et digitalt verktøy som genererer, samler og tilgjengeliggjør data
fra ulike kilder automatisk og dekker sentrale områder som inngår i VIDs virksomhetsstyring. Det
varierer hvilke indikatorer det rapporteres på gjennom året. Årshjulet for høgskolens virksomhet
legger premisser for hva det til enhver tid finnes oppdaterte data om. Ledelsesrapporteringen vier
oppmerksomhet til de områder som det foreligger oppdatert informasjon for og har dermed noe ulikt
innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial.

I ledelsesapporten for 1. tertial 2020 rapporteres det på følgende områder:
• Resultatregnskap per 1. tertial
• Kompetanse per 1. tertial
• Sykefravær per 1. tertial
• Antall søkere per 1. tertial
• Publisering 2019 og per 1. tertial.
• Campusutvikling

Økonomi. Regnskapet per 1. tertial er ca 8,7 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at høgskolen
har god likviditet. De foreløpige økonomiske beregningene viser at resultatet for 2020 vil bli bedre enn
budsjettert, men at resultatene to år frem i tid og videre fremover kan bli noe dårligere enn forutsatt i
langtidsbudsjettet.

Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 51,4 prosent
(måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse er 13,1
prosent (måltall 18 prosent). For tilsvarende periode i 2019 var andel vitenskapelig ansatte med
førstekompetanse på 57,4 prosent og andel vitenskapelig ansatte med professor og
dosentkompetanse 14 prosent.

Sykefravær. Sykefraværet for første tertial 2020 ligger på 5,8 prosent og er således høyere enn
måltallet på 5 prosent og på ca samme nivå som tilsvarende perioder i 2019 (5,9 prosent) og 2018
(5,8 prosent).

Antall søkere. Etter søknadsfristen 15. april 2020 viser foreløpige søkertall for VID at det er 11 221
søkere fordelt på 13 718 søknadsalternativ i det nasjonale samordnede opptaket. Det er 2145 som
har valgt VID som sin førsteprioritet. Søkertallene er i all hovedsak gode sammenlignet med antall
studieplasser som skal fylles, men noe lavere enn i 2019.
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Publisering. For 2019 har VID produsert 200,3 publiseringspoeng som er bedre enn målsettingen på 
175 publiseringspoeng), men er noe lavere enn i 2018 (203,8). Det er stor usikkerhet knyttet til 
publikasjoner per 1. tertial 2020, men tallene kan indikere en økning i antall publikasjoner i 2020 
sammenlignet med 2019, med et mulig sterkere resultat på nivå 2.   
 
Campusutvikling.  

x Bergen: Økonomi: VID har bestilt endringer i bygget som vil medføre noe økt husleie, men 
endringene er foreløpig ikke priset av utleier.  Fremdrift: I henhold til husleieavtale skulle 
bygget være klar til innflytting juni 2020. Oppdatert fremdriftsplan viser at sannsynlig innflytting 
er forskjøvet til november/desember 2021.  Worst case scenario viser innflytting fra juni 2022.  
Kvalitet: Bygget er i henhold til spesifikasjoner i husleieavtale med enkelte endringer som en 
konsekvens av arbeidet med arbeidsplasser for ansatte.  

x Oslo: Økonomi: I sum er økonomien på ca samme nivået som budsjettert. Fremdrift: 
Samlokalisering av virksomheten i Oslo gjøres utover sommeren og avsluttes 10. august 2020 
som er i henhold til opprinnelig plan. Kvalitet: Kvalitet er oppgradert sammenlignet med 
opprinnelige planer da det er blitt mer areal for ansatte i modulbygget og at det bygges et nytt 
samtalesenter.   
 

x Stavanger: Økonomi: VID har bestilt endringer i bygget som innebærer økte husleiekostnader 
på ca 60.000 kroner årlig. VID har signert avtale om økt areal i 3 etasje, men det er usikkert 
hvor mye av dette arealet VID vil ta i bruk, estimert økning i husleien er ca 550 000 kroner 
årlig.  Fremdrift: Er i henhold til planen som innebærer innflytting fra sommeren 2022.  Kvalitet: 
Kvalitet er oppgradert sammenlignet med opprinnelige planer da det er blitt mer areal for 
ansatte.  

 
 
 

Vedlegg:  
Ledelsesrapportering 1. tertial 2020 
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Ledelsesrapportering 1. tertial 2020 

Oppsummering  

x Økonomi. Regnskapet per 1. tertial er ca 8,7 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at høgskolen har 
god likviditet. De foreløpige økonomiske beregningene viser at resultatet for 2020 vil bli bedre enn 
budsjettert, men at resultatene to år frem i tid og videre fremover kan bli noe dårligere enn forutsatt i 
langtidsbudsjettet.    

x Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 51,4 prosent (måltall 
60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse er 13,1 prosent (måltall 18 
prosent). For tilsvarende periode i 2019 var andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse på 57,4 
prosent og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse 14 prosent.  

x Sykefravær. Sykefraværet for første tertial 2020 ligger på 5,8 prosent og er således høyere enn måltallet på 
5 prosent og på ca samme nivå som tilsvarende perioder i 2019 (5,9 prosent) og 2018 (5,8 prosent).  

x Søkere. Etter søknadsfristen 15. april 2020 viser foreløpige søkertall for VID at det er 11 221 søkere fordelt 
på 13 718 søknadsalternativ i det nasjonale samordnede opptaket. Det er 2145 som har valgt VID som sin 
førsteprioritet. Søkertallene er i all hovedsak gode sammenlignet med antall studieplasser som skal fylles, 
men noe lavere enn i 2019.   

x Publisering. For 2019 har VID produsert 200,3 publiseringspoeng som er bedre enn målsettingen på 175 
publiseringspoeng), men er noe lavere enn i 2018 (203,8). Det er stor usikkerhet knyttet til publikasjoner 
per 1. tertial 2020, men tallene kan indikere en økning i antall publikasjoner i 2020 sammenlignet med 
2019, med et mulig sterkere resultat på nivå 2.   

x Campusutvikling.  
Bergen: Økonomi: VID har bestilt endringer i bygget som vil medføre noe økt husleie, men endringene er 
foreløpig ikke priset av utleier.  Fremdrift: I henhold til husleieavtale skulle bygget være klar til innflytting 
juni 2020. Oppdatert fremdriftsplan viser at sannsynlig innflytting er forskjøvet til november/desember 
2021.  Worst case scenario viser innflytting fra juni 2022.  Kvalitet: Bygget er i henhold til spesifikasjoner i 
husleieavtale med enkelte endringer som en konsekvens av arbeidet med arbeidsplasser for ansatte.  
 
Oslo: Økonomi: I sum er økonomien på ca samme nivået som budsjettert. Fremdrift: Samlokalisering av 
virksomheten i Oslo gjøres utover sommeren og avsluttes 10. august 2020 som er i henhold til opprinnelig 
plan. Kvalitet: Kvalitet er oppgradert sammenlignet med opprinnelige planer da det er blitt mer areal for 
ansatte i modulbygget og at det bygges et nytt samtalesenter.   
 
Stavanger: Økonomi: VID har bestilt endringer i bygget som innebærer økte husleiekostnader på ca 60.000 
kroner årlig. VID har signert avtale om økt areal i 3 etasje, men det er usikkert hvor mye av dette arealet 
VID vil ta i bruk, estimert økning i husleien er ca 550 000 kroner årlig.  Fremdrift: Er i henhold til planen 
som innebærer innflytting fra sommeren 2022.  Kvalitet: Kvalitet er oppgradert sammenlignet med 
opprinnelige planer da det er blitt mer areal for ansatte.  
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1. Økonimirapportering per april 2020 
Resultatregnskapet per april 2020 viser ca. 2,4 MNOK i overskudd mot ca. 6,4 MNOK i underskudd i 
budsjettet, dvs. et positivt avvik på 8,7 MNOK.   
 

Det positive 
resultatavviket skyldes 
at:  
x Inntektene er ca. 1,9 

MNOK lavere enn 
budsjett  

x Personalkostnadene 
er 6,9 MNOK lavere 
enn budsjett 

x Øvrige 
driftskostnader er 3,3 
MNOK lavere enn 
budsjett 

x Finansinntekter ca. 0,4 MNOK høyere enn budsjett 
 

Prognose for året 
De foreløpige økonomiske beregningene viser at resultatet for 2020 vil bli bedre enn budsjettert, men 
at resultatene to år frem i tid og videre fremover kan bli noe dårligere enn forutsatt i langtidsbudsjettet.    
 
Statstilskudd og studieinntekter, som utgjør 89 prosent av de totale inntektene, vil sannsynligvis bli 
bedre enn budsjett. I revidert nasjonalbudsjett 2020 er VID tildelt basisfinansiering for 115 
studieplasser i en 4 årsperiode f.o.m. høsten 2020. Dessuten er VID tildelt 2 mkr til infrastruktur. 
Revidert nasjonalbudsjett er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget.    
 
Studieinntektene avhenger av opptaket til høsten og at nåværende studenter fortsetter i VID. Hvis 
man ser bort ifra de ekstra tildelte studieplassene, viser de foreløpige analysene at opptaket vil være i 
henhold til budsjett, men at det vil kunne bli en noe lavere gjennomstrømning og dermed noe lavere 
studieinntekter, og studiepoeng- og kandidatproduksjon. Prosjektinntektene og gaveinntektene vil 
sannsynligvis bli noe lavere enn budsjett.  
 
Kostnader knyttet til digital undervisning vil øke, det gjelder både personalkostnader og oppgradering 
av teknisk infrastruktur. Øvrige personalkostnader er forventet å være som budsjettert eller noe lavere 
pga. senere tilsettinger enn budsjettert, redusert bruk av eksterne og økte sykerefusjoner.  
Reisekostnader reduseres betydelig.  
 
De foreløpige analysene knyttet til utviklingen i studiepoengproduksjonen og kandidatproduksjonen 
viser at det er en risiko og sannsynlighet for et større frafall og lavere gjennomstrømning enn lagt til 
grunn i langtidsbudsjettet. Det vil kunne påvirke statstilskuddene negativt to år frem i tid og videre 
fremover. Ved neste tertialrapportering vil resultatene for vårsemesteret være klare, og prognosene 
sikrere. Det arbeides med å forbedre de faktorene som påvirker gjennomstrømning og særlig viktig er 
kvaliteten i det pedagogiske opplegget.  
 

Inntekter  
Inntektene per april er på ca. 167,5 MNOK, som er ca. 1,9 MNOK lavere enn 
budsjett.  
 
Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter, 
statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er redegjort for nedenfor. 

Regnskap pr. april 
2020 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2020   

 Inntekter  167 486 169 396 -1 909 517 558 

 Personalkostnader  -123 884 -130 829 6 944 -374 166 

 Øvrige 

driftskostnader  -42 180 -45 504  3 324 -143 513 

 Finansposter  934 546 388 1 638 

 Resultat  2 356 -6 391  8 747 1 518 
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Tabell 1 Inntekter per 30. april 2020

Oppdrag og prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Det er budsjettert
med ca. 37,4 MNOK i prosjektinntekter i 2020 som utgjør 7,2 prosent av totale
inntekter.

Per april er prosjektinntektene 11,1 MNOK, som er ca. 1,5 MNOK under budsjett.
Det negative avviket kan i hovedsak forklares med at enkelte prosjekter er utsatt
pga. Korona-pandemien. Flere prosjekter vil delvis bli utsatt til neste år.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av
antall studenter og nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 69,1 MNOK i
studieinntekter i 2020 som utgjør 13,4 prosent av totale inntekter.

Per april er studieinntektene 20,5 MNOK, som er ca. 0,1 MNOK høyere enn
budsjett. Dette skyldes at det er noen flere studenter enn budsjettert i enkelte
utdanninger.

Gaveinntekter
I 2020 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier
(tilskudd fra eier utgjør 1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,7 prosent av totale
inntekter.

Per april er gaveinntekter og tilskudd fra eier på 0,56 MNOK, som er ca. 0,7
MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares hovedsakelig med lavere
gaveinntekter fra privatpersoner enn budsjettert (-0,3 MNOK) og at vi foreløpig
ikke har mottatt tilskudd fra eier (-0,4 MNOK).

Statstilskudd
I budsjett for 2020 er det budsjettert med 391,7 MNOK i statstilskudd som utgjør
75,7 prosent av totale inntekter. VID har allerede mottatt halvparten av dette, som
er periodisert over seks måneder.

Øvrige inntekter/ vare- og tjenesteinntekter
I budsjett for 2020 er det budsjettert med 15,6 MNOK i inntekter for disse postene,
som utgjør 3 % av totale inntekter. Posten består av inntekter fra Kirkerådet
knyttet til KUN, utleie av lokaler, kantinesalg og IT-tjenester. Inntektene per april
2020 er på 4,7 MNOK som er 0,1 MNOK over budsjett. Overskuddet skyldes bl.a.
salg av bøker og kompendier.

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett
1 INNTEKTER 167 486 169 396 -1 909 99 % 517 558

Oppdrag/Prosjektinntekter 11 100 12 631 -1 532 88 % 37 351
Varer- og tjenesteinntekter 2 190 1 964 227 112 % 5 541
Studieinntekter 20 487 20 345 142 101 % 69 099
Gaveinntekter og tilskudd eier 557 1 274 -717 44 % 3 822
Statstilskudd 130 663 130 563 100 100 % 391 689
Øvrige inntekter 2 489 2 619 -130 95 % 10 056
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Kostnader
Kostnadene per april 2020 er på 165,5 MNOK, som er 12,1 MNOK lavere enn budsjett. De enkelte
postene er redegjort for nedenfor.

Personalkostnader
Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale
kostnader (dvs. arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige
personalkostnader (dvs. personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for
ansatte og velferd til ansatte). Det er budsjettert med 374,2 MNOK totalt for 2020
som er 72,3 prosent av totale inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader per 30. april 2020

Personalkostnadene per april 2020 er 6,9 MNOK lavere enn budsjett.

Fast l ønn
Fastlønnen per april er på 94,1 MNOK, som er 2,9 MNOK lavere enn budsjett eller et
positivt avvik på 3,0 prosent. Avviket skyldes at enkelte budsjetterte ansettelser blir
gjennomført senere i 2020 enn lagt til grunn i budsjettet.

Vari abel l ønn
Variabel lønn per april er på 7,6 MNOK, som er 0,1 MNOK lavere enn budsjett.
Denne posten må sees i sammenheng med refunderte sykepenger, for ved
sykefravær er det ofte behov for innleid hjelp. Sykefraværet hittil i 2020 er på 5,5
%. Overskridelser finnes på bl.a. på bruk av overtid og på honorarer til sensorer.

Sosi al e kostnader
Sosiale kostnader per april var på 26,3 MNOK og er 1,0 MNOK lavere enn
budsjettert. Det største positive avviket finnes på arbeidsgiveravgift, som må sees i
sammenheng med underforbruk på fast lønn.

Refusjoner
Refusjoner per april er på 5,4 MNOK, som er 2,9 MNOK høyere enn budsjett.
Langtidssykefraværet er høyere enn budsjettert og må også sees i sammenheng
med hjemmekontor og stengte barnehager og skoler. Situasjonen er i ferd med å
normalisere seg.

Ø v rig e dri ftskostnader
Det er budsjettert med 143,5 MNOK i øvrige driftskostnader i 2020, som utgjør 27,7
prosent av inntektene. De største postene er eiendom (ca. 70,2 MNOK), drift,
vedlikehold, og lisenser (ca. 13,6 MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker,
kontingenter, aviser, avgift til Kopinor, telefon, porto, totalt ca. 13,7 MNOK),
markedsføring (ca. 3,6 MNOK) og reise- og seminarkostnader (ca. 14,9 MNOK).

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett
3 PERSONALKOSTNADER -123 884 -130 829 6 944 95 % -374 166

Fast lønn og feriepenger -94 137 -97 023 2 886 97 % -272 179
Variabel lønn -7 643 -7 756 113 99 % -24 957
Øvrige personalkostnader -1 175 -1 203 28 98 % -3 608
Sosiale kostnader -26 290 -27 262 972 96 % -80 664
Refusjoner 5 361 2 414 2 946 222 % 7 243
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Per april 2020 er øvrige driftskostnadene på 42,2 MNOK, som er 3,3 MNOK under det som er 
budsjettert. Det største positive avviket finnes på reise- og seminarkostnader med +2,3 MNOK, som 
skyldes Korona-pandemien. Det er fortsatt lite reiseaktivitet i VID, og det positive avviket kommer 
fortsatt til å øke. Resten av det positive avviket fordeler seg med mindre beløp på flere poster.  Det er 
et negativt avvik på 0,9 MNOK på honorarer som gjelder konsulentbruk i forbindelse med 
samlokaliseringen. 
 
 

Balanse per 30.04.2020 
Balansen viser at VID har 221,6 MNOK i eiendeler, hvorav 29,7 MNOK i anleggsmidler og 181,4 
MNOK i bankinnskudd.  
 
VID har 47,9 MNOK i egenkapital 
som er en økning fra 31.12.19 på 2,4 
MNOK pga. positivt resultat hittil i 
2020. Bankinnskuddet er på 181,4 
MNOK og høgskolen har god 
likviditet.  
Den kortsiktige gjelden er på 173,8 
MNOK, økningen sammenlignet med 
31.12.19 skyldes periodiseringer av 
statstilskudd og studieinntekter.  
 
 
 
 

2. Kompetanse  
 

Førstekompetanse 

Overordnet mål for VID 60% 

Antall vitenskapelige ansatte med 
førstekompetanse per 1. tertial 2020 

51,4% 

 
Andel førstekompetanse ved de ulike fakultetene/senter:       
       2020  2019 

x Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag 74,0%  77,3% 
x Fakultet for sosialfag    59,9%  60,7% 
x Fakultet for helsefag    40,3%  46,8% 
x Strategisk forsknings-senter   89,1%  91,4% 

 
Som tabellen over viser har det vært en nedgang siden tilsvarende periode i fjor. Tross denne 
nedgangen tilfredsstiller alle fakultetene kravet på bachelorgradsnivå med et fagmiljø tilknyttet studiet 
på minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse. 
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte 
med førstestillingskompetanse. Kravet er innfridd for alle masterutdanningene. Ser man nærmere på 
de ulike utdanningene knyttet til Fakultetet for helsefag, er det kun bachelorutdanningen i ergoterapi 
hvor man ikke fullt ut oppfyller kravet fra NOKUT. Det forventes imidlertid en økning i 
førstekompetanse i dette studieprogrammet i 2020, og at denne vil øke ytterligere de neste årene 
med bakgrunn i pågående kompetanseutviklingsløp og at ansatte som er i permisjoner, primært for å 

Balanse VID (NOK 1000) 30.04.20 31.12.19 
Anleggsmidler      29 705      25 302 
Bankinnskudd    181 397     105 634  

Omløpsmidler    191 925     114 498  
Sum Eiendeler    221 630     139 800  
   
Egenkapital     47 875    45 519  
Kortsiktig gjeld   173 755   94 281 
Sum gjeld og egenkapital   221 630   139 800  
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gjennomføre ph.d.-utdanning, vender tilbake ordinær undervisnings- og forskerstilling. Alle andre 
utdanninger i VID oppfyller kravene til NOKUT. 

For ph.d.-utdanningene er kravet 100 % førstekompetanse, og er innfridd for begge ph.d.-
programmene. 

 
 
Grafen for førstekompetanse viser at andelen 
førstekompetanse er redusert siden toppunktet 
i mars 2019 (57,7%) og utgjør per april 2020, 
51,4 prosent. Sammenlignet med måltallet for 
førstekompetanse på 60 prosent, gir dette et 
avvik på 8,6 prosentpoeng. Generelt i sektoren 
og i VID foregår det nå et generasjonsskifte 
innenfor helse- og sosialfag. Det har over flere 
år vært en aldrende gruppe innenfor denne 
kategorien som de siste årene har gitt utslag 
med synkende andel førstekompetanse. 
Nyrekrutteringen er lavere enn de som går av 
med pensjon, og dette har medført stor konkurranse i sektoren og en negativ utvikling i VID det siste 
året. For å møte denne trenden og konkurransen i sektoren arbeides det med intern karriereutvikling 
som sammen med et økende antall disputaser fremover vil snu den negative trenden på sikt og bidra 
til at VID når målet om 60 prosent førstekompetanse.     
 
 

Professor- eller dosentkompetanse 

Overordnet mål for VID 18% 

Antall vitenskapelige ansatte med Professor- eller 
dosentkompetanse per 1. tertial 2020 

13,1% 

 
Andel professor- eller dosentkompetanse:  2020  2019 

x Fakultet for teologi diakoni og ledelsesfag 28,2%  30,7% 
x Fakultet for sosialfag    6,3%  5,0% 
x Fakultet for helsefag    8,0%  7,9% 
x Strategiske sentre for forskning    49,3%  50,2% 

 

Som tabellen over viser har høgskolen  en oppgang på professor- og dosentkompetanse ved Fakultet 
for sosialfag og Fakultet ved helsefag sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  

For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte 
med førstestillingskompetanse, hvorav (det totale fagmiljøet) minst 10 prosent med professor- eller 
dosentkompetanse. På tross av manglende måloppnåelse i forhold til VIDs interne resultatmål, innfrir 
VID de aktuelle kravene fra NOKUT for toppkompetanse. 

For ph.d.-programmene er kravet 50 % professorandel, noe som er innfridd for begge ph.d.-
programmene. 
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Grafen for Professor/Dosent viser at andel 
vitenskapelige ansatte med professor- 
eller dosentkompetanse har hatt en 
økning i første tertial 2020, fra bunnen i 
desember 2019 på 12,4 prosent til nå 13,1 
prosent. Økningen har fortsatt i mai og 
juni. Høyskolens målsetning for andel 
vitenskapelige ansatte med professor- 
eller dosentkompetanse er 18 prosent, og 
VID ligger 4,9 prosentpoeng etter målet. 

 
Flere av programområdene har hatt en 
nedgang fra samme periode i fjor, men som grafen viser er det en positiv utvikling fra desember 2019. 
Flere av programområdene har hatt interne opprykk, men også ansettelser av nye professorer. Det er 
også forventet en videre positiv utvikling av andel av vitenskapelige ansatte med professor- eller 
dosentkompetanse i 2020 med bakgrunn i flere forventede tilsetninger og opprykk, og at personer 
tilsatt i graderte stillinger har planer om å øke denne i favør av VID.  
 
Ser man på utviklingen av vitenskapelige ansatte med professor- eller dosentkompetanse siden 
toppåret i 2016 (16,9% i første tertial), så har det vært en svak fallende kurve i både 2016 og 2017, 
relativt stabilt i 2018 og en svak nedgang 2019 totalt sett. 
 

Som nevnt tidligere er det i sektoren 
innenfor helse og sosialfag et 
generasjonsskifte på gang, som vi også ser 
på VID. VID har i 2018 og 2019 også 
fusjonert inn virksomheter som ikke har 
bidratt til å styrke det gjennomsnittlige 
kompetansenivået. Det er satt i gang tiltak 
for å møte dette skifte, med fokus på 
karriereløp for opprykk til 
professorkompetanse og målrettet 
rekruttering. Dette har gitt en positiv 
utvikling i første tertial. Å øke andelen 
professorkompetente er imidlertid lange og 

krevende prosesser som gjør at det vil ta tid å nå målet om 18 prosent.  
 
  

Langtidssykefravær og korttids- og middelssykefravær  
 
 Kal. 

Dager 
Korttids 
(1-3 
dgr) 

% 
Kortids 

Middels 
(4-16 
dgr) 

% 
Middels 

Langtids 
(>=17 
dgr) 

% 
Langtids 

Totalt 

Totalsum 4988 155,3 0,5 % 276,9 0,8 % 1504,9 4,5 % 5,8% 

Sykefravær 1. tertial 2020. 
 
Det samlede sykefraværet ved VID utgjør 5,8 prosent for første tertial 2020. VID når dermed ikke sitt 
mål om et sykefravær under 5 prosent. Av det samlede sykefraværet utgjør korttidsfravær 0,5 prosent 
og middels fravær 0,8 prosent, mens langtidsfraværet utgjør 4,5 prosent. 
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Oversikten over utvikling i sykefraværet fra 2016 viser at sykefraværet i første tertial i fusjonsåret 
utgjorde 3,9 prosent og at det var en betydelig økning i første tertial i 2017 til 6,4 prosent. Deretter har 
det totale sykefraværet hatt en flat, men dalene kurve totalt sett, frem til i dag 1. tertial 2020 på 5,8 
prosent.  
 
År Kal. 

Dager 
Korttids 
(1-3 dgr) 

% 
Kortids 

Middels 
(4-16 
dgr) 

% 
Middels 

Langtids 
(>=17 
dgr) 

% 
Langtids 

Totalt 

2016 1974 158,7 0,7 % 219,4 0,9 % 541,7 2,3 % 3,9% 

2017 3052 137,7 0,6 % 206,4 0,9 % 1141,5 4,9 % 6,4% 

2018 4551 219,1 0,8 % 258 0,9 % 1233,5 4,2 % 5,9% 

2019 5341 240,1 0,8 % 273,4 0,9 % 1331,1 4,2 % 5,9% 

Sykefravær 1. tertial 2016, 2017, 2018 og 2019. 
 
Grafen under viser sesongvariasjoner i sykefraværet, men at trenden er nokså stabil. 

 

Covid-19 har i første tertial skapt en unormal situasjon knyttet til sykefraværet ved VID. Regjeringen 
innførte blant annet utvidet bruk av egenmeldinger og mulighet for arbeidsgiver i å søke om refusjon 
av sykepenger fra dag 4, så lenge sykemeldingen var Korona-relatert. På bakgrunn av dette kunne 
det forventes at sykefraværet økte, sammenlignet med samme periode i 2019. Samtidig ble det 
innført hjemmekontor for alle, som erfaringsmessig gjør at ansatte jobber selv om de kan være litt lett 
syke og ville ellers ha benyttet egenmelding hvis de måtte ha tilstedeværelse på arbeidsplassen. 
Første tertial utgjør imidlertid kun de første 1,5 måned av perioden med Covid-19 smitte og tiltak. 

3. Antall søkere til høgskolens utdanninger, rapport 1. tertial 2019  
Ved VID vitenskapelige høgskole er det både søknadsbehandling til grunnutdanningene koordinert 
gjennom Samordna opptak (UHG-opptak), og gjennom lokalt opptak til master- og videreutdanninger 
som høgskolen selv administrerer. 

Søkertall i det nasjonale opptaket  – Samordna opptak 

Studium Studie-

plasser1 

Søkere 

2020 

Søkere 
2019 

1.pri 

2020 

1.pri 
2019 

Ergoterapi 45 638 651 79 79 
Sosialt arbeid, heltid 87 2319 2090 302 280 
                                                

1 Antall studieplasser er oppjustert etter fordeling av de 115 nye studieplassene som ble tildelt VID 26. mai 
2020. Antall studieplasser i tabellene i denne rapporten er kapasitet i form av antall studenter, ikke antall 
heltidsekvivalenter. 
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Sosialt arbeid, deltid 60 1487 1569 438 477 
Sykepleie, Oslo 345 3780 3804 392 433 
Sykepleie, Bergen 220 2863 2917 409 497 
Sykepleie, Diakonova 140 - 3228 - 163 
Vernepleie, heltid 95 1288 1314 214 243 
Vernepleie, deltid 73  938 987 261 241 
Kristendomskunnskap/RLE 20 29 39 7 7 
Teologi bachelor 25 27 29 4 9 
Teologi, profesjon 15 37 37 11 8 
Interkulturell komm. 20 200 175 22 27 
Samfunnsfag 40 112 140 6 18 
 

Rektor har i sine orienteringer til høgskolestyrets maimøte allerede rapport om søkertallene fra 
Samordna Opptak og foreløpig lokalt opptak. Det som følger nedenfor er en oppdatert og utfyllende 
gjennomgang av søknadstallene. 

Etter søknadsfristen 15. april 2020 viser foreløpige søkertall for VID at det er 11 221 søkere fordelt på 
13 718 søknadsalternativ i det nasjonale samordnede opptaket. Det er 2145 som har valgt VID som 
sin førsteprioritet. Søkertallene er generelt høye, men noe lavere enn i 2019. 

Bachelor i sosialt arbeid, heltid, har en økning både i totalt antall søkere og førsteprioritetssøkere, 
sammenlignet med tall fra 2019.  Sosialt arbeid, deltid, ligger litt under fjorårets tall, men har fortsatt 
svært høye søkertall sammenlignet med antall plasser på studiet. 

Vernepleie, heltid, og ergoterapi ligger litt under nivået fra 2019. Vernepleie deltid, har en liten 
oppgang i antall førsteprioritetssøkere. Samtlige har høy andel førsteprioritetssøkere sammenlignet 
med antall studieplasser. 

Teologi, profesjon, ligger på samme nivå som i fjor totalt sett, men øker i antall førsteprioritetssøkere. 
Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon har en økning i antall søkere, og en liten nedgang i 
førsteprioritetssøkere sammenlignet med 2019. Bachelor i samfunnsfag og teologi har begge en 
nedgang i totalt antall søkere og førsteprioritetssøkere. Det har vært en markant nedgang i 
førsteprioritetssøkere, særlig for samfunnsfag, sammenlignet med 2019. Dette er motsatt av den 
nasjonale tendensen som viser en stor økning i søkertallene til samfunnsfagstudier. 

Når det gjelder bachelorutdanningen i sykepleie, så er det en betydelig nedgang i antall 
førsteprioritetssøkere både i Bergen og i Oslo, størst nedgang i Oslo. Dette er motsatt av den 
nasjonale tendensen med betydelig økning i søkertallene. En mulig forklaring på nedgangen i Bergen, 
er at VID verken deltok på utdanningsmesse i Bergen eller Utdanning i Bergen sin rekrutteringsturne i 
år.  I Oslo kan det være flere årsaker til søkernedgangen. Den mest sannsynlige forklaringen er at det 
fra og med 2020 kun er ett opptak til sykepleierutdanning i Oslo, og at de tidligere høgskolenavnene 
Diakonhjemmet og Diakonova ikke lenger er synlige under selve navnene på studiene i Samordna 
opptak. Dette er heller ikke naturlig så lenge etter fusjon. VID vil i midlertidig ha tilstrekkelig antall 
kvalifiserte søkere til å fylle antall studieplasser i sykepleie både i Bergen og Oslo. 

 

Søkertall til videreutdanninger: 

Studium Studie- 
sted 

Studie-
plasser 

Søkere 
2020 

1.pri 
2020 

Søkere 
pr  
30.04. 
2019 

1.pri 
2019 

Akuttmedisinsk sykepleie Bergen 50 303 248 256 230 

Avansert gerontologi Bergen 20 57 34 53 39 
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Familieterapi; studie-

retning par- og 

familieterapi 

Oslo 30 188 102 178 91 

Familieterapi; studie-

retning systemisk praksis. 

Oslo 30 135 61 192 111 

Familieterapi; studie-

retning par- og 

familieterapi2 

Sandnes 15 54 30 - - 

Familieterapi; 

studieretning systemisk 

praksis. 

Sandnes 15 38 28 - - 

Helsesykepleie Oslo 60 790 675 - - 

Konfliktarbeid og mekling Oslo 25 86 48 78 40 

Kreftsykepleie, heltid Bergen 25 52 38 52 39 

Kreftsykepleie, deltid Bergen 17  59 22 50 18 

Kreftsykepleie, heltid Oslo 25  54 33 56 43 

Kreftsykepleie, deltid Oslo 41 105 65 84 44 

Livsstyrketrening  Oslo 27 91 60 91 72 

Livsstyrketrening 3 Bergen 27 38 28 - - 

Nefrologisk sykepleie4 Oslo 20 46 26 - - 

Minoritetskompetanse i 

barnevernet 

Stavanger 32 51 37 43 43 

Palliativ sykepleie Bergen 25 78 33 74 40 

Psykisk helsearbeid Oslo 45 271 151 277 196 

Psykisk helsearbeid Sandnes 24 96 63 144 126 

Psykososialt arbeid med 

barn og unge 

Oslo 25 169 69 166 87 

Relasjonskompetanse i 

barnevernet 

Oslo 64 121 113 118 88 

Rus- og 

avhengighetsproblematikk 

Oslo 37 130 72 139 69 

Veiledning Bergen 25 83 55 75 57 

 

Generelt er det høye søkertall til videreutdanningene innenfor helse- og sosialfag i VID, og 
rekordhøye søkertall for enkelte. Særlig høye søkertall er det ved helsesykepleie i Oslo som i 2020 for 
første gang på flere år tilbys som selvstendig videreutdanning. Akuttmedisin i Bergen har også svært 
høye søkertall, og en økning sammenlignet med 2019. 

Ved videreutdanninger med ledig kapasitet, er det fortsatt mulig å søke studieplass fram til studiet er 
fulltegnet.  

 

Søkertall masterutdanninger 

 

Studium Studie-
sted 

Studie-
plasser 

Søkere 
2020 

1.pri. 
2020 

Søkere 
pr  

1.pri 
2019 

                                                

2 Det var ikke opptak til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, Sandnes, i 2019 
3 Nytt i 2020 
4 Det var ikke opptak til videreutdanning i nefrologisk sykepleie i 2019 
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30.04. 
2019 

Community Development 

and Social Innovation, 

Diakonia  

Oslo 30 182 101 191 116 

Community Development 

and Social Innovation, 

Value Based 

Oslo 20 242 146 236 93 

Community Development 

and Social Innovation, 

Migration 

Stavanger 20 147 53 175 63 

Diakoni, deltid Oslo 20 51 44 51 38 

Familieterapi og systemisk 

praksis, studieretning 

systemisk praksis 

Oslo 15 63 30 73 29 

Familieterapi og systemisk 

praksis, studieretning par- 

og familieterapi 

Oslo 15 82 40 76 49 

Familieterapi og systemisk 

praksis: systemisk praksis, 

3 og 4 år5 

Oslo 15 35 19 - - 

Familieterapi og systemisk 

praksis: par- og 

familieterapi, 3 og 4 år 

Oslo 15 46 34 - - 

Helsefremmede relasjons-

arbeid: studieretning 

psykisk helsearbeid6 

Oslo 5 86 34 - - 

Helsefremmede relasjons-

arbeid: studieretning 

psykososialt arbeid med 

barn og unge 

Oslo 5 70 23 - - 

Helsefremmede relasjons-

arbeid: rus- og 

avhengighetsproblematikk 

Oslo 5 46 13 - - 

Helsefremmede 

relasjonsarbeid: 3. og 4 

studieår 

Oslo 30 63 47 - - 

Interkulturelt arbeid 

 

Stavanger 25 54 41 56 40 

Klinisk sykepleie: studie-

retning akuttmedisinsk 

sykepleie7 

Bergen 10 76 31 - - 

Klinisk sykepleie: studie-

retning gerontologisk 

sykepleie 

Bergen 5 19 11 - - 

Klinisk sykepleie: studie- Oslo 5  244 93 - - 

                                                

5 Opptak til master i familieterapi og systemisk praksis, 3 og 4 studieår, er delt i to studieretninger i 2020. Samlet 
tall for 2019 var 56 søkere totalt og 39 førsteprioritetssøkere. 
6 Nytt masterprogram i 2020 
7 Nytt masterprogram i 2020 
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retning helsesykepleie 

Klinisk sykepleie: studie-

retning kreftsykepleie  

Oslo 5 35 16 - - 

Klinisk sykepleie: studie-

retning kreftsykepleie 

Bergen 5 14 7 - - 

Klinisk sykepleie: studie-

retning nefrologisk 

sykepleie 

Oslo 5 12 9 - - 

Klinisk sykepleie: studie-

retning palliativ sykepleie 

Bergen 5 11 4 - - 

Klinisk sykepleie: 3. og 4. 

studieår 

Oslo 35 54 41 - - 

Klinisk sykepleie: 3. og 4. 

studieår 

Bergen 18 39 28 - - 

Medborgerskap og 

samhandling, heltid 

Sandnes 25 til 

sammen 

26 20 23 17 

Medborgerskap og 

samhandling, deltid 

Sandnes  42 19 52 30 

Praktisk teologi Stavanger 10 2 2 2 2 

Sosialt arbeid, heltid Oslo 30 til  114 83 90 70 

Sosialt arbeid, deltid Oslo sammen 125 64 91 36 

Teologi og religionsstudier Stavanger 15 til 3 1 8 5 

Theology and religious 

studies 

Stavanger sammen 26 26 64 64 

Tjenesteutvikling til eldre, 

heltid 

Oslo  

25 til 

15 6 23 15 

Tjenesteutvikling til eldre, 

deltid 

Oslo sammen 28 18 28 17 

Verdibasert ledelse, heltid Oslo 50 til  68 32 38 25 

Verdibasert ledelse, deltid Oslo sammen  124 84 127 97 

 

Søkertallene til masterutdanningene er gode, med noen få unntak. De to nye masterutdanningene 
(klinisk sykepleie og helsefremmende relasjonsarbeid) som starter i Bergen og Oslo høsten 2020 har 
gode søkertall, særlig studieretningene akuttmedisin, helsesykepleie og psykisk helsearbeid. Det er 
også høye søkertall til de to nye masterutdanningenes påbyggingsdel (3. og 4. studieår).  

Søkertallene til masterutdanningen i sosialt arbeid øker både på hel- og deltid, og søkertallene til 
masterutdanningene i familieterapi, interkulturelt arbeid, verdibasert ledelse og Community 
Development and Social Innovation er stabile og generelt gode. 

Ved masterutdanninger og studieretninger som har svakere søkertall, er det fortsatt mulig å søke 
studieplass fram til studiet er fulltegnet.  

 

Andre Studiested Studie-
plasser 

Søkere 
2020 

Søkere pr 
30.04.2019 

Kristen sjelesorg, 60 stp Oslo 25 60 54 

Kompletterende sykepleier-

utdanning, deltid, 60 stp 

Oslo 30 58 37 

Praktisk-teologisk utd. 1, 30 stp  Tromsø 15 22 17 

Praktisk-teologisk utd. 2, 30 stp.  Tromsø 15 10 19 

Praktisk-kirkelig Tromsø 3 3  
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diakoniutdanning, 15 stp 

Praktisk-kirkelig utdanning for 

kateket, 60 stp 
Tromsø  0  

Kirkemusikk, 45 stp  Tromsø 2 1  

 

 
 

4. Publikasjoner 
 

Publikasjoner pr 1. tertial 

Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene, men VID har pr 12. juni registrert 79 
publikasjoner, mot 85 i august 2019. Dette tyder på god publiseringsaktivitet, og bedre prognoser enn 
for 2019. Antall forfatterandeler på nivå-2 er 34 av totalt 92 pr 12. juni, som gir et snitt på 37 %, noe 
som er svært bra. Samtidig er nok dette tallet preget av at en rekke VID-forskere har bidrag i en VID-
initiert antologi på nivå 2 i rapporteringsperioden. Prognosen er derfor at endelig resultat blir svakere. 
Det er utfordrende å gi en samlet prognose, men tallene kan indikere en økning i antall publikasjoner i 
2020 sammenlignet med 2019, med et mulig sterkere resultat på nivå 2. Når det gjelder effekten av 
Korona-situasjonen, er det vanskelig å si hvordan denne vil innvirke på resultatene for året som 
helhet. På den ene siden har rektor sagt at utdanningsvirksomhet skal prioriteres fremfor FOU-arbeid, 
på den annen side har det kommet signaler om at mange medarbeidere også har fått økt tid til 
konsentrert FOU-arbeid. I tillegg vet vi at mange stipendiater vil få en forlengelse av 
stipendiatperioden, og følgelig en forsinkelse i publisering av vitenskapelige artikler som inngår i 
avhandlingen. Det ligger også i sakens natur, med lang produksjonstid for forskningspublikasjoner, at 
konsekvensene av Korona-situasjonen for publiseringsaktiviteten ved VID ikke vil kunne avleses 
tilfredsstillende før et stykke inn i 2021. Til dette kommer eventuelle langtidskonsekvenser av Korona-
pandemien. 
 

Publikasjoner for 2019 

VID rapporterer kun én gang i året til NSD på publiseringsomfang (publiseringspoeng). Fristen er 1. 
april, altså etter frist for årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Vi har ved ledelsesrapporteringen for 
1. tertial 2020 derfor valgt å gi en lengre og utdypende presentasjon og kommentar av resultatet for 
hele 2019. 
 
VID har på institusjonsnivå nådd målsettingen fra virksomhetsplanen for 2018-2019 (175 
publiseringspoeng) med 200,3 publiseringspoeng. Dette er samtidig noe lavere enn for 2018 (203,8).  

Følgende oppstilling plasserer VID nasjonalt, og indikerer VIDs posisjon utfra samlet institusjonell 
forskningskraft for 2019: 

Høgskolen i Innlandet  459,3 
Norges idrettshøgskole  289,1 
Høgskolen i Østfold   254,7 
Norges handelshøgskole  241,0 
VID     200,3 
Høgskolen Kristiania   184,2 
MF vitenskapelig høyskole  153,0 
Høgskolen i Molde (vitsk høgskole) 109,6 
Høgskulen i Volda   108,4 
 

Som man ser, befinner VID seg i et landskap av små statlige høgskoler og vitenskapelige høgskoler 
(både private og statlige). 
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Publiseringspoeng pr fagenhet 

Dersom man bryter ned resultatene på VIDs fagenheter vil man se at det er til dels store forskjeller 
(tidsserie fra 2016 er tatt med; Diakonova, SIK og KUN fusjonerte inn i 2018): 

 2016 2017 2018 2019 

Fakultet for helsefag (FH) 31 50,1 64,9 85,3 

Fakultet for sosialfag (FS) 16,5 19,8 19,7 27,2 

Fakultet for teologi, diakoni og 

ledelsesfag 56,8 49,3 94,3 48,7 

Strategiske sentre for forskning 26,6 16,5 24,8 38,7 

Annet  1,7 1 0 0,4 

SUM  132,6 136,7 203,7 200,3 

 

Man ser her for det første en markant vekst ved Fakultet for helsefag, som fra 2018 også inkluderer 
Høgskolen Diakonova. Ved Fakultet for sosialfag ser man en jevn økning over tid, og en markant 
oppgang fra 2018 til 2019. Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag hadde man i 2018 et 
eksepsjonelt godt publiseringsår, men ligger relativt stabilt for de andre årene. SIK og KUN ble 
virksomhetsoverdratt til FTDL i 2018. Strategiske sentre for forskning inkluderer VIDs to ph.d.-sentre 
(Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier), Senter for 
interkulturell kommunikasjon og Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis. Som man ser har 
denne avdelingen en markant oppgang over tid. Dette skyldes primært økt antall stipendiater som 
nærmer seg innlevering av avhandling, og som publiserer vitenskapelige artikler som del av en 
artikkelbasert avhandling, men reflekterer også en styrking av kjernestaben ved særlig SDP og SMG. 

 

Publiseringspoeng pr faglige årsverk 

Disse forskjellene mellom fagenhetene blir enda tydeligere dersom man fordeler antall 
publiseringspoeng pr faglige årsverk, som inkluderer alle undervisnings- og forskningsstillinger 
(unntatt fra statistikken er f.eks. ledere som har mindre enn 50 % vitenskapelig stilling). Parameteren 
«publiseringspoeng pr faglige årsverk» er særlig viktig for sammenligning av institusjoner i UH-
sektoren, ikke minst ved institusjonsakkrediteringer i regi av NOKUT. Man kan si at resultatet her 
angir en gjennomsnittlig «publiseringsstyrke» pr faglig ansatt, som igjen sier noe om gjennomsnittlig 
vitenskapelig kvalitet for institusjonen.  

For VID totalt er resultatet 0,75, mot et resultatmål på 0,7. Dette utgjør en liten nedgang fra 2018 
(0,81), og skyldes en betydelig økning i antall ansatte (blant annet virksomhetsoverdragelse av 
SEPREP) som ikke i tilsvarende grad har gitt seg utslag i økt publisering. 

En sammenligning med utvalgte andre UH-institusjoner, og da særlig universiteter med en viss faglig 
bredde, viser at VID plasserer i sjiktet etter universiteter som UiS, UiA og OsloMet, og nokså likt som 
Universitetet i Sør-Øst Norge, Høgskolen i Innlandet og Høgskolen i Østfold, men noe foran Nord 
Universitet og Høgskulen på Vestlandet: 

Norges idrettshøgskole    2,37 
MF vitenskapelig høyskole    2,06 
Universitetet i Oslo     1,86 
Universitetet i Bergen     1,49 
Universitetet i Stavanger    1,36 
Universitetet i Agder     1,04 
Universitetet i Tromsø     0,97 
Norges handelshøyskole    0,95 
OsloMet – storbyuniversitetet   0,90 
VID        0,75 
Høgskolen i Molde, vitsk høgskole i logistikk 0,74 
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Universitetet i Sørøst-Norge    0,74 
Høgskolen i Innlandet    0,74 
Høgskolen i Østfold     0,73 
Nord Universitet     0,67 
Høgskulen på Vestlandet    0,65 
Dronning Mauds Minne Høgskole   0,48 
Høgskulen i Volda     0,46 
NLA Høgskolen     0,37 
 

En slik sammenligning viser at VID fremstår som en relativt sterk institusjon, samtidig som man også 
ser hvem man eventuelt kan vurdere å sammenligne seg med tanke på forbedring og vekst. VID bør 
med sin relative fagbredde kanskje heller sammenligne seg med de sterkeste institusjonene blant de 
relativt unge universitetene, slik som UiS og UiA, enn med de beste vitenskapelige høgskolene, som 
samtidig er faglig sett noe smalere enn VID. Man kan derimot gjerne sammenligne seg med de de 
vitenskapelige høgskolene på fagenhets-nivå. Det gjelder særlig Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag, se nedenfor.  

Dersom man dykker ned på enhetsnivå internt ved VID, vil man se at forskjellene er til dels svært 
store når det gjelder publiseringspoeng pr faglig årsverk: 

      2019  2018  2017 
Fakultet for helsefag (FH)   0,57  0,48  0,51 
Fakultet for sosialfag (FS)   0,72  0,53  0,63 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 2,44  3,42  2,20 
Senter for diakoni og profesjonell praksis 0,69  0,39  0,32 
Senter for interkulturell kommunikasjon 0,54  0,56  (del av VID fra 2018) 
Senter for misjon og globale studier  0,74  0,61  0,66 
 

Som man ser, ligger resultatene for FH og FS under VIDs gjennomsnittlige resultat, mens resultatene 
for FTDL ligger godt over med 2,44 publiseringspoeng pr faglige årsverk.  

Hvordan forklares for øvrig disse forskjellene internt ved VID? For det første er utgangspunktet for 
fagenhetene ulikt. Mens FTDL historisk sett i stor grad har relatert seg til disiplinfag og universitetsfag, 
har FH og FS vært basert på profesjonsutdanninger med betydelig praksisinnslag og med korte og til 
dels svært korte forskningstradisjoner. Til dette hører det pr i dag også store forskjeller i 
kompetansenivå, jf. analyse nedenfor, som indikerer at vitenskapelig publisering ikke kan forventes 
på samme måte.  

Publiseringsmønsteret i ulike fagtradisjoner er også noe ulik, hvor helsefaglige publikasjoner i langt 
større grad enn humaniora og samfunnsvitenskapelige publikasjoner opererer med medforfatterskap, 
til dels med svært mange medforfattere. Det er også grunn til å peke på større utfordringer med å få til 
sammenhengende forskningsflater ved FH og FS enn ved FTDL på bakgrunn av 
profesjonsutdanninger med stort innslag av praksisstudier og en oppstykket arbeidshverdag for 
undervisere. For tiden er det også svært stor andel midlertidig ansatte ved særlig FH Bergen og FH 
Oslo (30-50 %), blant annet fordi mange fast tilsatte er inne i ph.d.-løp. FS og deler av FH har også 
oppnådd andre typer resultater ved FOU-virksomhet enn vitenskapelige publikasjoner, f.eks. 
oppdragsprosjekter av ulik karakter.  

Samlet sett er det likevel grunn til å hevde at VID også ved FH og FS er inne i endringsprosesser når 
det gjelder utvikling av andel forskningskompetanse og forsknings- og publiseringskultur.  

Sammenligning med utvalgte institusjoner  

Dersom man sammenligner resultatene på fagenhetsnivå med noen utvalgte UH-institusjoner, vil man 
se at VIDs resultater ligger både noe over og noe under andre institusjoner:  

Helse         Pp pr faglig ansatt 
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UiS, Helsevitenskapelig fakultet      1,01 
OsloMet Fak HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 0,73 
VID, Fakultet for helsefag       0,57 
USN, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap    0,55 
Nord Universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap   0,52 
HVL, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap    0,47 
Lovisenberg Diakonale Høgskole      0,43 
 
Sosialfag 
UiS, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for sosialfag   0,78 
OsloMet Fak HV, Institutt for sosialfag     0,75 
VID, Fakultet for sosialfag       0,72 
USN, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag    0,55 
HVL, Institutt for velferd og deltaking     0,35 
 
Teologi/diakoni 
VID, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag    2,44 
MF vitenskapelig høyskole       2,06 
UiO, Teologisk fakultet       1,25 
 

Publikasjonsnivå (nivå 1 vs nivå 2) 

Den nasjonale publiseringsindikatoren skiller mellom nivå 1 og nivå 2. Nivå 2 er det høyeste nivå, 
hvor man har registrert de antatt 20 % mest prestisjefulle publiseringskanalene (tidsskrifter og forlag). 
Det nasjonale resultatmålet er på 20 % andel nivå 2-publikasjoner av de samlede vitenskapelige 
publikasjonene. VID har satt seg samme mål i sin virksomhetsplan. For 2019 er det kun Fakultet for 
teologi, diakoni og ledelsesfag som oppnår dette, og det samlede resultatet for VID viser en nedgang 
fra 2018. Følgende oppstilling viser utvikling og gjennomsnittverdier for tidsserien 2016-2019 
 

Andel nivå 2-publikasjoner (%) 2016 2017 2018 2019 

Gjennomsnitt 

2016-2018 

Fakultet for helsefag (FH) 14,5 16,9 5,4 7,7 11,1 

Fakultet for sosialfag (FS) 43,6 14,2 27,4 19,3 26,1 

Fakultet for teologi, diakoni og 

ledelsesfag 15 11,6 28,6 22,6 19,5 

Strategiske sentre for forskning 62,7 38,4 11,7 19 33,0 

Totalt VID  26,4 15,9 17,9 15,2 18,9 

 
Som man ser, varierer resultatene for alle enhetene mye fra år til år, samtidig som 
gjennomsnittsverdiene gir en tydelig indikasjon på resultater for de ulike fagenhetene over tid. Det er 
mange faktorer, og tilfeldigheter, som påvirker resultatet. Samtidig kan være rimelig å se resultatene i 
forhold til generell kompetanseprofil ved de ulike fagenhetene, jf. rapportering på dette tidligere i 
saksdokumentet.  
 
 

5. Campusutvikling  

Oslo 

Økonomi 

Økonomien for samlokaliseringsprosjektet er en konsekvens av følgende faktorer: 

x Fremleie av Fredensborgveien (tidligere Diakonova) til Utdanningsetaten i Oslo (Prognose 
viser ca 1,8 MNOK høyere årlige inntekter enn budsjett, justert for ombyggingskostnadene 
som er VID sitt ansvar) 
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x Ombyggingskostnader på Steinerud/Diakonhjemmet. (ca 0,1 MNOK årlige kostnader høyere 
enn budsjett i justert husleie, men vil sannsynligvis medføre økt kvalitet) 

x Kostnader knyttet til etablering av modulbygg i Oslo (ca 1 MNOK årlige kostnader høyere enn 
budsjett, men vil sannsynligvis medføre økt kvalitet, og bygget vil også romme flere ansatte 
enn først estimert) 

x Kostnader til IT/AV-utstyr og møbler (ca 0,2 MNOK årlige kostnader høyere enn budsjett) 
x Synergier ved samlokalisering (ca 0,7 MNOK lavere enn budsjett, men vil sannsynligvis 

medføre økt kvalitet) 

Prognosen viser at fremleieinntektene er høyere, kostnadene er høyere og økonomiske synergiene 
lavere enn lagt til grunn i styrebehandlingen av samlokalisering i Oslo. I sum er den samlede 
økonomiske konsekvensen ca 0,5 MNOK dårligere enn det som ble lagt til grunn i styrebehandlingen 
av samlokalisering, men kvaliteten er også hevet, se nedenfor for nærmere forklaring. I tillegg er det 
en økning i antall ansatte ved VID Oslo, som gir en større fordeling av kostnadene pr ansatt. 

Fremdrift 

Tidsfristene er stramme, men fremdriften er i henhold til planene for innflytting i modulbygg og 
ombygging av campus på Diakonhjemmet, slik at alt skal stå klart til oppstart i august 2020. Den 
største usikkerheten knytter seg til at møblene blir levert som avtalt og at ombyggingen i C-fløyen (der 
stiftelsen sitter i dag og hvor Fakultet for helsefag, Oslo-Diakonhjemmet har hatt kontorer) blir ferdig 
som avtalt. Både leverandør av møbler og entreprenør ansvarlig for ombygging bekrefter samtidig at 
fremdriften er i henhold til planen.   

Kvalitet  

Prosjektet med utforming av arbeidsplasser på tvers av VID har medført at arealbruken er økt og 
løsningene i modulbygget endret betydelig. Konsekvensen er en betydelig endring i kvalitetene som 
er hovedforklaringen til de økte leiekostnadene beskrevet ovenfor. Det er i tillegg besluttet å bygge et 
samtalesenter på campus da dette tidligere er leid eksternt. Det nye arealet for samtalesenteret er 
større og kvaliteten betydelig hevet sammenlignet med tidligere leide lokaler. Investeringskostnaden 
for samtalesenteret er ca 1,1 MNOK (ca 0,088 MNOK i økt årlig husleie) 

Synergier 

Samlokalisering innebærer reduserte årlige kostnader utover leiekostnader på ca 1,8 MNOK mot 2,5 
MNOK opprinnelig lagt til grunn. Forklaringen til lavere kutt i kostnader enn lagt til grunn er økt satsing 
på førstelinjetjenesten som er styrket med ett årsverk. Det er åpenbart at en samlokalisering av 
fagmiljøene i Oslo bør kunne medføre betydelige synergier med positive konsekvenser for forsknings- 
og utdanningskvalitet, det bør også være potensial for mer effektiv drift i fakultetene, men disse 
effektene er ikke kvantifisert.  

Bergen 

Økonomi 

Økonomien for samlokaliseringsprosjektet i Bergen er en konsekvens av følgende faktorer: 

x Husleieavtale som er inngått 
x Endringer i løsninger og kvaliteter beskrevet i husleieavtalen (endringsmeldinger) 
x Kostnader til IT/AV-utstyr og møbler  
x Synergier ved samlokalisering.  

VID har bestilt endringer i bygget som vil medfører noe økt husleie, men endringene er foreløpig ikke 
priset av utleier. Fordi utleier av ulike årsaker har utsatt å inngå avtale med entreprenører, har VID fått 
inkludert en del endringer som ellers ville kunne kommet som endringsmeldinger. Prognose for IT/AV-
utstyr og møbler er foreløpig ikke utarbeidet. Prognose for effekter av synergier ved samlokalisering i 
Bergen er foreløpig ikke utarbeidet.  
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Fremdrift 

I henhold til husleieavtale skulle bygget være klar til innflytting juni 2021. Oppdatert fremdriftsplan 
viser at sannsynlig innflytting er forskjøvet til november/desember 2021.  Worst case scenario viser 
innflytting fra juni 2022. Senere innflytting er uheldig for driften da det er krevende å drifte felles 
utdanninger fra to campuser. Samtidig vil utsettelse av innflytting medføre at husleiekostnadene øker 
senere enn lagt til grunn i budsjett. VID vil be om en opsjon på å leie campus på Betanien noen 
måneder ut i 2022 for å sikre driften gitt utsettelser.   

Kvalitet  

Bygget er i henhold til spesifikasjoner i husleieavtale Prosjektet med utforming av arbeidsplasser på 
tvers av VID har medført at en del løsninger er endret. VID vil ha mulighet til å leie ekstra arealer, men 
må da forplikte seg på et vesentlig større areal enn eget behov. Dette vurderes pr i dag som ikke 
aktuelt.  

Synergier 

Det er lagt til grunn synergier ved samlokalisering. Som nevnt ovenfor er det foreløpig ikke utarbeidet 
prognose for effekter av synergier ved samlokalisering i Bergen.  

 

Stavanger 

Økonomi 

Økonomien for samlokaliseringsprosjektet i Stavanger er en konsekvens av følgende faktorer: 

x Husleieavtale som er inngått 
x Endringer i løsninger og kvaliteter beskrevet i husleieavtalen (endringsmeldinger) 
x Kostnader til IT/AV-utstyr og møbler  
x Synergier ved samlokalisering.  

VID har bestilt endringer i bygget som innebærer økte husleiekostnader på ca 60.000 kroner årlig. 
VID har signert avtale om økt areal i 3 etasje, men det er usikkert hvor mye av dette arealet VID vil ta 
i bruk, estimert økning i husleien er ca 0,6 MNOK kroner årlig. Flyttekostnader i forbindelse med at 
VID flytter sin aktivitet i byggeperioden i Stavanger til Kannikgården, er ikke budsjettert og kostnadene 
er estimert til ca. 1 MNOK. 

Fremdrift 

Fremdrift er i henhold til planen som innebærer innflytting fra sommeren 2022. Byggesøknad og 
rammeplan er godkjent av Stavanger kommune, og igangsettingstillatelse ventes om kort tid. 
Midlertidig flytting av aktivitet til Kannikgården går som planlagt.  

Kvalitet  

Bygget er i hovedsak i henhold til spesifikasjoner i husleieavtale, men prosjektet med utforming av 
arbeidsplasser på tvers av VID har medført at arealbruken er økt og løsningene er noe endret.  

Synergier 

Det er lagt til grunn synergier ved samlokalisering. Som nevnt ovenfor er det foreløpig ikke utarbeidet 
prognose for effekter av synergier ved samlokalisering i Stavanger.  

 

Prosjekter på tvers 

I tillegg til prosjektene skissert ovenfor er følgende prosjekter gjennomført, eller skal gjennomføres: 

x Utforming av arbeidsplasser på tvers (prosjektet er ferdig og løsninger er drøftet med ansatte)  
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x Utforming av undervisnings- og fellesareal på tvers (prosjektet er i hovedsak ferdig, men 
implementering av løsninger gjenstår i Bergen og Stavanger).   

x Felles systemstandarder for booking av møterom/undervisningsrom/grupperom (prosjektet er 
i hovedsak ferdig, men implementering av løsninger gjenstår). 

x Signaturelementer/interiør/kunst/1. linjeprosjekt (prosjektet er kommet langt, men noe arbeid 
gjenstår og implementering gjenstår).  

x Rom for e-læring på tvers av campus (prosjektet er kommet langt, men noe arbeid gjenstår og 
implementering gjenstår). 

x Ferdighetssenter på tvers (prosjektet er kommet langt, det skal utarbeides konkrete budsjetter 
og fremdriftsplan da dette vil innebære betydelige investeringer). 

x Undervisning på tvers av campus (prosjektet er i hovedsak ferdig, men implementering av 
løsninger gjenstår).  

  

Kontekst, samarbeid med eierne vedrørende utvikling av campus i utvidet 
forstand 

Bergen: Det er enkelte utfordringer knyttet til samarbeidet med sykehuset og stiftelsen på 
Haraldsplass. Det skal opprettes en styringsgruppe med direktør for stiftelsen, direktør på sykehus og 
rektor i VID som skal intensivere arbeidet med samarbeid og kontekstutvikling for hovedaktører på 
Haraldsplass.  

Oslo: Fremtidig utvikling av VID Oslo er nært knyttet til utviklingen av Diakonhjemmet Hage, hvor 
man både ønsker å tiltrekke seg nye leietakere og samtidig utvikle samarbeid mellom virksomhetene i 
Diakonhjemmet, både hva gjelder utdanning, praksis, forskning og innovasjon. Det skal også bygges 
et stort antall studentboliger på området. NLA Høgskolen har besluttet å etablere campus på 
Diakonhjemmet i 2024, og det etableres nå et prosjekt med AD/forstander på Diakonhjemmet og 
rektorene på VID og NLA Høgskolen for å utforske muligheter for sambruk/fellesarealer. I tillegg vil 
VID og NLA Høgskolen fortsette samtaler om faglig samarbeid. Dette samarbeidet vil være av særlig 
interesse for VID, med tanke på å lage et felles høgskolesenter på Diakonhjemmet. Arbeidet med 
dette vil intensiveres over sommeren, og VID må for egen del iverksette et prosjekt som tar sikte på å 
vurdere eget arealbehov som kan utvikles innenfor Diakonhjemmet Hage (nordområdet mellom VID 
og T-banelinje), tentativt i løpet av høsten og innen februar 2021.  

 

Stavanger: Arbeidet med å sikre en samlet kontekstutvikling i samarbeid med NMS og NMS 
Eiendommer er restartet, med jevnlige møter. NMS Eiendommer jobber med ulike interessenter, og 
VID vil arbeide for at fremtidige leietakere i arealer på Misjonsmarka vil representere faglige 
samarbeidsmuligheter. VID Sandnes arbeider også tett med Stavanger kommune for å sikre faglig 
samarbeid som også skal inkludere profil på 16 boliger/bofellesskap som Stavanger kommune gjorde 
vedtak om å lokalisere på Misjonsmarka i juni 2019.  
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Arkivsak-dok.: 18/00621-36 Arkivkode.:
Saksbehandler Kristin Fjelde Tjelle

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 22.06.2020

Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) etableres master i
klinisk sykepleie, 120 studiepoeng, fra og med studieåret 2020-2021

Sammendrag
Saken omhandler etablering av en ny masterutdanning - master i klinisk sykepleie med seks
studieretninger. Saksframlegget og vedleggene redegjør for faglig og strategisk bakgrunn for
utviklingen av studietilbudet, arbeid med kvalitetssikring av studietilbudet, samt markedssituasjon og
budsjettsituasjon. Saken fremmes etter at masterutdanningen er akkreditert av Utdanningsutvalget
29. april 2020 og i tråd med retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ved
VID vitenskapelige høgskole.

Bakgrunn for saken
Fakultet for helsefag (FH) sendte 26.01.2018 en søknad til rektor om videreutvikling, revidering og
eventuelt etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie. Rektor ga positiv tilslutning til planene, og
tilrådde å fortsette arbeidet med å utrede og utvikle det foreslåtte mastertilbudet. Det ble samme år
nedsatt en prosjektgruppe under ledelse av professor Herdis Alvsvåg, som fikk i oppdrag å utarbeide
forslag til studieplan for en master i klinisk sykepleie. Prosjekteier var dekan ved FH.

Master i klinisk sykepleie bygger på en såkalt «1+1-modell», hvor én av følgende seks allerede
eksisterende videreutdanninger inngår som første del av mastergraden:

• Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie (60 stp.), FH Bergen
• Videreutdanning i gerontologisk sykepleie (60 stp.), FH Bergen
• Videreutdanning i helsesykepleie (60 stp.), FH Oslo
• Videreutdanning i kreftsykepleie (60 stp.), FH Bergen og Oslo
• Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (60 stp.), FH Oslo
• Videreutdanning i palliativ sykepleie (60 stp.), FH Bergen

Videreutdanningene utgjør mastergradens studieretninger.
Den andre del av masterprogrammet er felles for alle studenter, uavhengig av studieretning, og består
av et såkalt «substansemne» kalt profesjon, deltakelse og kontekst (15 stp.), valgemne (10 stp.) samt
master oppgave (30 stp.), med forberedelse til masteroppgave (5 stp.).

Master i klinisk sykepleie har seks studieretninger, som alle bidrar til å utdanne framtidens
profesjonsutøvere i et samfunn som i økende grad vektlegger at pasienter og innbyggere skal få
tjenester, behandling, pleie og omsorg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og
at disse tjenestesektorene kan samhandle nært og sømløst med hverandre. Samtlige studieretninger i
master i klinisk sykepleie krever klinisk praksis som opptakskrav, og praksisstudier inngår i studiet.
Dette sikrer praksisnær utdanning og forskning.
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I tråd med retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ved VID 
vitenskapelige høgskole er Utdanningsutvalget delegert myndighet fra styret til å godkjenne 
studieplaner, mens styret skal fatte vedtak om etablering av studietilbud som har et omfang over 60 
studiepoeng. Utdanningsutvalget godkjente studieplanen 29. april 2020 og fattet samtidig vedtak om å 
tilrå overfor VIDs styre at masterutdanningen etableres fra og med studieåret 2020-2021. 
 
Saken fremmes nå for høgskolestyret for vedtak om etablering av masterutdanningen fra og med 
studieåret 2020-2021. 
 
Fakultetet redegjør i vedlagte notat om etablering av master i klinisk sykepleie og øvrige vedlegg for 
utviklings- og akkrediteringsprosessen, utdanningens forhold til eksterne og interne rammer og 
føringer, konkurransesituasjonen og økonomi. 

 
Oppsummering/konklusjon 
Bachelor i sykepleie er VIDs største utdanning, og årlig uteksamineres 550 kandidater. Det er 
vesentlig at høgskolen kan ha et klinisk, sykepleiefaglig tilbud på masternivå for denne betydelige 
kandidatgruppen. På bakgrunn av sakens dokumentasjon anser FH å vise at master i klinisk 
sykepleie vil være en etterlengtet og positiv tilvekst til fakultetets og VIDs studieportefølje. 
Utdanningen og dens 1+1-modell svarer på nasjonale føringer faglig så vel som strukturelt, VIDs 
strategiske prioriteringer, samt behov og etterspørsel i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
Utdanningen har, og vil trolig i fremtiden også ha, et godt rekrutteringsgrunnlag og dermed en 
bærekraftig økonomi. 
 
Masterutdanningen er utviklet og akkreditert i henhold til retningslinjer for utvikling, akkreditering og 
etablering av studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole. 
 

Vedlegg:  
1. Notat om etablering av master i klinisk sykepleie 
2. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning akuttmedisinsk sykepleie, godkjent 

29.04.2020 
3. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning gerontologisk sykepleie, godkjent 

29.04.2020 
4. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning helsesykepleie, godkjent 29.04.2020 
5. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning kreftsykepleie, godkjent 29.04.2020 
6. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent 29.04.2020 
7. Studieplan master i klinisk sykepleie studieretning palliativ sykepleie, godkjent 29.04.2020 
8. Oversikt over fagmiljø master i klinisk sykepleie, 24. mai 2020 
9. Budsjett master i klinisk sykepleie, del 2, 2020-2026, 10. juni 2020 
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Notat om etablering av master i klinisk sykepleie, til Høgskolestyrets 
behandling 
 

Notatet omhandler etablering av en ny masterutdanning, master i klinisk sykepleie, med seks 
studieretninger. Studieplanen for master i klinisk sykepleie med seks studieretninger var til første 
gangs behandling i VIDs Utdanningsutvalg 13. februar 2020. Studieplanen ble endelig akkreditert av 
Utdanningsutvalget 29. april 2020 og i tråd med retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering 
av studietilbud ved VID vitenskapelige høgskole. 

I notatet redegjøres det for følgende: 

1. En strategisk og faglig begrunnelse for etablering av studiet master i klinisk sykepleie, 
vurdering av fakultetets og høgskolens fagprofil, strategiske planer og faglige 
satsningsområder 

2. Redegjørelse for og krav til studiet, undervisning, læringsmiljø, fag- og forskningsmiljø, jf. §§ 
2-2 og 2-3 i studietilsynsforskriften 

3. Vurdering av behov for studiet, regionalt og nasjonalt (internasjonalt), og hvilke studier det 
eventuelt konkurrerer med 

4. Vurdering av grunnlaget for studentrekruttering/interesse for studiet 
5. Vurdering av grunnlaget for studentrekruttering/interesse for studiet 
6. Redegjørelse for økonomi og hvordan studiet skal finansieres 
7. Redegjørelse for hvor stor administrativ ekstraressurs etableringen medfører 
8. Opplysninger om IKT-ressurser, bibliotek og annen nødvendig infrastruktur 
9. Redegjørelse for kvalitetssikring av studiet, jf. § 2-1 i studiekvalitetsforskriften og § 4-1 i 

studietilsynsforskriften 
10. Oppsummering av høringsuttalelser 
11. Referanser 

 

(1) En strategisk og faglig begrunnelse for etablering av studiet master i 
klinisk sykepleie, vurdering av fakultetets og høgskolens fagprofil, 
strategiske planer og faglige satsningsområder 

Fakultet for helsefag (FH) sendte 26.01.2018 en søknad til rektor om videreutvikling, revidering og 
eventuelt etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie. Rektor ga positiv tilslutning til planene 
som var lagt fram så langt og tilrådde å fortsette arbeidet med å utvikle og utrede det foreslåtte 
mastertilbudet. Rektor understreket at det var ønskelig med et sykepleiefaglig mastertilbud med en 
kommunehelseprofil. Det var et ønske at denne profilen ble tydelig, samtidig som føringer fra 
helsesektoren med tanke på framtidens behov ble fulgt opp.   
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Master i klinisk sykepleie har seks studieretninger som alle bidrar til å utdanne framtidens 
profesjonsutøvere i et samfunn som i økende grad vektlegger at pasienter og innbyggere skal få 
tjenester, behandling, pleie og omsorg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og 
at disse tjenestesektorene kan samhandle nært og sømløst med hverandre. Samtlige studieretninger i 
master i klinisk sykepleie krever klinisk praksis som opptakskrav, og praksisstudier inngår i studiet. 
Dette bidrar til praksisnær utdanning og forskning.  
 
VID vitenskapelige høgskole har som en av sine hovedstrategier å utdanne framtidens 
profesjonsutøvere. Visjonen er å utdanne verdibaserte profesjonsutøvere som integrerer praksisnær 
forskning og forskningsnær utdanning. Studieretningene som inngår i master i klinisk sykepleie 
bygger alle på en praksisnær bachelorgrad i sykepleie. Bachelor i sykepleie er VIDs største 
utdanning. Årlig uteksamineres ca. 550 kandidater. Det er vesentlig at institusjonen også kan ha tilbud 
om et masterstudium til denne betydelige kandidatgruppen. Fagmiljøet ved VID Bergen og på tidligere 
Høyskolen Diakonova har i mange år arbeidet med å etablere en klinisk master i sykepleie hvor 
videreutdanningene kunne integreres. De sykepleiefaglige kliniske videreutdanningene (60 stp.) har 
fått og får innpass i andre universiteters og høgskolers relevante mastertilbud. Med en VID-basert 
master i klinisk sykepleie kan høgskolen ha et tilbud til egne studenter.  
 
Studenter som har bachelor i sykepleie, og som tar en sykepleiefaglig videreutdanning, utgjør et viktig 
rekrutteringspotensial til en mastergrad i klinisk sykepleie. De seks videreutdanningene er 
praksisnære, og kliniske praksisstudier inngår i samtlige. Det praksisnære videreføres i 
mastergraden, noe som også åpner for praksisnær forskning. Slik kan master i klinisk sykepleie bidra 
til å utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helsesektoren og utdanningssektoren (VIDs 
formål, jf. vedtektene § 4). Master i klinisk sykepleie kan bidra til å svare på flere av hovedstrategiene 
som VIDs strategiplan for 2018-2028 peker på, det gjelder framtidsrettet utdanning, praksisnær 
forskning, forskningsnær utdanning, og prioriteringen av sårbare mennesker. Dette vil også øke 
rekrutteringsgrunnlaget for VIDs ph.d.-program «Diakoni, verdier og profesjonell praksis». 
 
Master i klinisk sykepleie svarer også på nasjonale føringer om å tilby utdanninger innenfor en 
gradsstruktur, jf. Meld. St. 13, 2011-2012 Utdanning for velferd. Dette var imidlertid påpekt som et 
behov allerede ved innføringen av det nye gradssystemet, som kom med Kvalitetsreformen, jf. 
St.meld.nr. 27 (2000 – 2001) Gjør din plikt – Krev din rett: «Det vil være uheldig dersom 
rekrutteringen til de yrkesrettede videreutdanningene blir lavere som følge av at de ikke har en plass i 
gradsstrukturen» (s 39). Det argumenteres altså for at videreutdanningene bør ha plass i en høyere 
grad. Etableringen av masterutdanningen vil medføre at tidligere, nåværende og framtidige studenter i 
VIDs kliniske sykepleiefaglige videreutdanninger, får samme muligheten som helsesykepleiere har 
hatt til å fortsette utdanningsløpet og få full uttelling for videreutdanningen i en mastergrad (Meld. St. 
13, 2011-2012).  
 
Også UHR Nasjonale fagstrategiske enhet for utdanning og forskning innen helse- og 
sosialfag understreker betydningen av innpassing av videreutdanninger i mastergrader innenfor 
helse- og sosialfagutdanninger. En rapport med tittelen Blindveier i utdanningssystemet. Organisering 
av studietilbud, utarbeidet av en arbeidsgruppe i 2016, kommer med følgende anbefalinger med 
relevans for master i klinisk sykepleie, og som i hovedsak ble vedtatt samme år:  

a) Mastergrader bør organiseres etter en modell med to faser, 1) videreutdanning og 2) 
mastergradstillegg («1+1-modellen»).  

b) Siden kravene skjerpes med tanke på antall studenter, faglig kompetanse og internasjonal 
forskning på fagfelter blir samordning og samarbeid om grader viktig. 

c) Faglig samarbeid kan organiseres gjennom formaliserte fellesgrader.   
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d) Revisjon av rammeplaner bør kunne sikre at vitenskapsteori og metode med læringsutbytter 
på masternivå integreres i fagspesifikke emner som en naturlig del av studieforløpet. 

e) Det anbefales at innpassingskravet på 60 stp. fjernes slik at institusjoner med muligheter til å 
vurdere innpassing av videreutdanninger i sine masterprogrammer, kan gjøre dette på 
bakgrunn av en faglig vurdering og ikke kun på omfang av studier ved egen institusjon. 
http://www.uhr.no/documents/Innpassing_videreutdanning_i_master___endelig_rapport.pdf   

Norsk Sykepleierforbund understreker i sin Politiske plattform for sykepleieutdanning 2017–2020 at 
«Manglede satsing på utdanning av spesialsykepleiere vil i fremtiden være en direkte trussel mot 
kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for en videreutvikling av dagens 
videreutdanninger inn i mastergradsstrukturen der innholdet og omfang av praksisstudier, som er 
veiledet, sikrer klinisk kompetanse og funksjonsdyktighet.» Norsk sykepleierforbund ga i 2017 
Analysesenteret i oppdrag å foreta en kartlegging av videreutdanningssituasjonen, både i 
helseforetakene og i høgskoler og universitet som utdanner spesialsykepleiere. Forbundet 
oppsummerer mellom annet med at trange økonomiske rammer gjør det vanskelig for 
helseforetakene å prioritere nok penger til utdanningsstillinger. Samtidig slås det fast at 
videreutdanningene fortsatt dominerer til tross for at Norge sluttet seg til Bolognaprosessen i 2003. 
Videreutdanninger på 60 og 90 studiepoeng er blindveier i det norske utdanningssystemet. Nasjonale 
myndigheter må understøtte overgangen til masterløp i tråd med Bolognaprosessen, blir det 
framholdt.  
 
En masterutdanning etter «1+1-modellen» vil sikre at VID fortsatt har et videreutdanningstilbud. Selv 
om det er antatt at etterspørselen etter arbeidstakere med mastergrad vil øke innenfor helsesektoren, 
er det fortsatt slik at arbeidsgivere etterspør og finansierer videreutdanningsløp for sine ansatte i 
større grad enn mastergradsløp. Ved å ha muligheten for begge deler svarer VID på etterspørselen i 
dagens marked, samtidig som VID er godt rustet for en framtid hvor den ekstra kompetansen som 
masterutdanningen gir er enda mer etterspurt enn i dag. 
 
Direktøren for Hovedorganisasjonen Virke understreker at utdanningssystemet må rigges for å 
lykkes med omstillingen for framtidens arbeidsliv. Samfunnet og arbeidslivet endres, og det må 
høgskoler også forholde seg til. En av fire arbeidstakere trenger økt kompetanse, og høgskoler og 
universitet må satse på etter- og videreutdanning, uttaler hun til Khrono 4. november 2019. 
 
Strategiske helsepolitiske planer relatert til de seks studieretningene i master i klinisk 
sykepleie  
Det har vært viktig for prosjektgruppen å utvikle en master med relevans regionalt og nasjonalt, som 
har en kommunehelseprofil, og som kan ivareta VIDs verdigrunnlag. Alle seks studieretninger 
(videreutdanningene) vektlegger samfunnsmandatet som handler om å ivareta pasienter og 
pårørende sine sammensatte behov og helse- og sykdomsutfordringer. Dette i et samfunn hvor 
samhandlingsreformen, som ble iverksatt i 2012, mer og mer setter sitt preg på og har følger for 
spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet har bebudet en 
kompetanserevolusjon for kommunene og økt kompetanseetterspørsel. Master i klinisk sykepleie vil 
kunne møte et vidt behov for faglig- og utviklingskompetanse innen både kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Samtlige seks studieretninger kvalifiserer sykepleiere som får kompetanse til 
å møte særlig sårbare pasient- og pårørendegrupper.  
 
Kommunehelsetjenesteperspektivet har stått sentralt ved Høyskolen Diakonova, som også har 
utviklet et masterstudium med slik profil. På nasjonalt plan ble kommunehelsetjenesteperspektivet 
særlig understreket med nye reformer i helsetjenesten. Helsetjenesten skal vris fra 
spesialisthelsetjeneste mot kommunehelsetjeneste, ble det understreket i forarbeidene til og 
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iverksettelse av Samhandlingsreformen i 2012 (St.meld.nr.47 (2008-2009)). I denne meldingen har 
samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fokus. Arbeidsdelingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er tydelig. Spesialisthelsetjenesten har 
en behandlende funksjon først og fremst, mens kommunehelsetjenesten først og fremst har en 
helsefremmende, sykdomsforebyggende, rehabiliterende og pleie- og omsorgsfunksjon. 
Kommunehelsetjenesten får dessuten en behandlende funksjon i forbindelse med at utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten trenger videre behandling og oppfølging etter utskriving.   
 
Kommunehelsetjenesten reguleres av lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). Sektoren er stor og mangfoldig. Den omfatter alle pasient- og brukergrupper 
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosial problemer eller 
nedsatt funksjonsevne. Kommunen har ansvar for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten. Til kommunehelsetjenesten hører hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, 
herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste, utredning, 
diagnostisering og behandling. En betydelig arena er helsetjenester i hjemmet og i institusjon, 
herunder ulike typer sykehjem, fysisk, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.  
Studieretningene i master i klinisk sykepleie relaterer seg på flere måter til kommunehelsetjenesten.  
 
For å oppfylle ansvaret skal kommunene videre tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, 
herunder helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste. Helsesykepleiers arbeidsområde i 
kommunehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til disse arenaene. Helsestasjonstilbudet når fram til 
nesten alle barn de første leveårene, uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon, og medvirker til 
utjevning av sosial ulikhet i helse. En velfungerende skolehelsetjeneste er viktig for at det øvrige 
kommunale hjelpeapparatet skal kunne fungere tilfredsstillende (Meld.St.nr.34 (2012-2013) 
Folkehelsemeldingen). Svangerskaps- og barselomsorgstjenester er en kommunal oppgave. Med 
kortere føde- og barseltid i spesialisthelsetjenesten blir helsesykepleiernes omsorg for mødre og 
nyfødte barn i hjemmene utvidet. Ikke minst vil helsesykepleierne ha viktige pedagogiske oppgaver i 
møte med førstegangsforeldre, noe som kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst. 
Omsorgssvikt, overgrep og vold mot babyer og barn er et dokumentert problem og 
helsesykepleiertjenesten kan komme foreldre og barn til hjelp i en tidlig fase.  
 
Målet med skolehelsetjenestene er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Faglig og politisk har det vært stort fokus 
på helsesykepleier- og skolehelsetjenesten de siste årene (Prop. 71 L (2016-2017). Elever får ikke 
den støtte og hjelp som trengs. og det har vært snakk om øremerking av stillinger og økte 
bevilgninger til skolehelsetjeneste. Stortinget vedtok i mai 2018 en lovendring i opplæringsloven der 
skolene har plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av 
barn og unge. Plikten gjelder samarbeid i konkrete saker for enkeltelever og samarbeid på 
systemnivå. Skolen og helsetjenesten har med lovendringen fått en gjensidig plikt som handler om at 
helse og pedagogikk henger sammen for elevene.  
 
I kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten er det behov for akuttmedisinsk sykepleie. 
Det vil si å møte pasienter med akutte sykdommer, og deres pårørende, i svært sårbare situasjoner. 
Det handler om liv eller død, om å kunne vurdere skader og redusere skadeomfang, om å kunne 
vurdere og handle raskt og effektivt innenfor spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen og 
forslaget til ny forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, understreker betydningen av 
høy faglig kompetanse på ulike tjenestenivå i møte med den akutt syke pasienten. Dette fører til økt 
behov for sykepleiere med dybdekunnskap i og utenfor spesialisthelsetjenesten. Pasienter med akutt 
og/eller kritisk sykdom eller skade, eller akutt forverring av kronisk sykdom, finner vi i hele den 
akuttmedisinske kjeden, både i kommunehelsetjeneste- og spesialisthelsetjenesten. Utskrivningsklare 
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pasienter som skrives ut til sykehjem, eller til eget hjem, er også ofte svært syke og har et stort pleie- 
og omsorgsbehov i den første fasen etter utskrivelse.  
 
Nefrologisk sykepleie (Nyresykepleie) til pasienter med nyresykdommer i et høyteknologisk 
behandlingsmiljø er komplisert og utfordrende. Samhandlingsreformen legger føringer som skal 
dempe bruk av sykehustjenester og øke oppfølging og behandling av kronisk syke i 
kommunehelsetjenesten. Antall pasienter med nyresvikt er stigende, det gjelder både barn, unge og 
eldre (Helsedirektoratet 2011). Et innsatsområde i Handlingsplan for forebygging og behandling av 
kronisk nyresykdom (2011-2015) er styrking av kommunenes kompetanse og kunnskaper om 
forebygging, intervensjon og oppfølging ved kronisk nyresykdom. Et annet innsatsområde er økt 
satsing på desentralisert og hjemmebasert dialysebehandling. 
 
Kreftsykepleie retter seg mot pasienter som rammes av en økende folkesykdom, og deres 
pårørende. Mange blir friske etter behandling, men mange lever med plagsomme senskader som 
følge av ulike avanserte medisinske og medisinsk-teknologiske behandlingsformer. Kreft er også en 
sykdom som medfører døden, gjerne etter flere år med gjentatte behandlinger. Nasjonal 
handlingsplan for kreft (2015-2017) hadde mål om å gjøre Norge til et foregangsland mht. 
kreftforebygging, flere overlevere, best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende, og en 
brukerorientert kreftomsorg med gode pasientforløp. En slik handlingsplan forutsetter kunnskap, 
innsikt og forskning på fagområdet, samt samhandlingskompetanse på og mellom tjenestenivåene.  
 
Palliativ sykepleie er lindrende behandling, pleie og omsorg når den kurative fasen går over i en 
palliativ fase. Samtidig kan disse fasene i perioder gå over i hverandre, og den palliative fasen kan 
vare ett til to år. Den palliative tilnærmingen retter oppmerksomheten mot den alvorlig syke og 
døende pasientens reaksjoner på sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) presiserer at palliasjon 
skal inn tidlig i pasientforløpene (WHO 2018). Utdanningen i palliativ sykepleie følger 
Helsedirektoratets (2015) beskrivelse av kompetanse i palliasjon for sykepleiere og European 
Association for Palliative Care (2013) sine anbefalinger for utdanning i palliativ sykepleie. Avhengig av 
hvilke fem hovedforløp pasienten og pårørende er i (kurativ, livsforlengende, symptomlindrende, 
døende, sorg/etterlatte), er det behov for både grunnleggende og spesialisert palliativ kompetanse. 
Relatert til de fem hovedforløpene vil pasientene i økende grad ha behov for palliativ kompetanse og i 
økende grad motta behandling, pleie og omsorg i kommunehelsetjenesten (NOU 2017:16 På liv og 
død). Palliative pasienter og deres pårørende finner vi altså både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. Når utsiktene til helbredelse ikke lenger er tilstede, rammes pasienter og 
pårørende på en fundamental måte og livets store spørsmål melder seg med økt styrke. 
 
Gerontologisk sykepleie har oppmerksomheten rettet mot den eldre befolkningen, friske så vel som 
syke eldre. Eldre personer utgjør en økende andel av befolkningssammensetningen.  
Hjemmesykepleien har ansvar for hele aldersspennet, hovedgruppen er eldre personer. Når 
hjemmetjenestene ikke har kapasitet eller kompetanse til å yte nødvendig pleie og omsorg, finnes 
ulike institusjoner for eldre i kommunene - sykehjem, helsehus, omsorgsboliger og  
rehabiliteringsinstitusjoner. Funksjonsnedsettelse følger gjerne høy alder, ofte kombinert med 
forbigående eller varige sykdommer, og typisk for eldre er at de har flere sykdommer samtidig. Akutt 
sykdom og akutt forverring av en tilstand oppstår ofte hos eldre og gjerne skrøpelige pasienter, og 
hos eldre med demenslidelser. En utfordring i spesialisthelsetjenesten er å finne egnet avdeling for 
eldre pasienter som trenger behandling. Et sammensatt og uvanlig sykdomsbilde passer dårlig med 
høyspesialiserte avdelinger. 
 
For å styrke kommunehelsetjenesten i Norge, er Demensplan 2020 (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2015) og Omsorg 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet 2015) sentrale 
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planer og program. Den første søker å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres 
pårørende. Målet er å skape et mer demensvennlig samfunn som tar vare på og integrerer personer 
med demens i fellesskapet. Det er mellom annet på trappene en lovendring som fastsetter en plikt for 
kommunene å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I Omsorg 2020 
framheves et program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk, foruten en styrking av kvaliteten 
på tjenestene til innbyggerne og deres pårørende.  
 
Sentralt i Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre (Helse- og 
omsorgsdepartementet 2017), er å skape et aldersvennlig Norge med vekt på aktivitet og fellesskap, 
mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen skal evalueres i 2023. Meldingen 
legger vekt på at reformen sikres faglig legitimitet, herunder forskning og utdanning. Samtidig, og som 
nevnt, kommer vi ikke unna at svekket helse, akutte-, kroniske-, mange og sammensatte sykdommer 
også er kjennetegn på mange eldre pasient- og pårørendesituasjoner.  
 
Kompetanseløft 2020 (Helsedirektoratet 2019) er myndighetenes plan for å sikre god kompetanse, 
rekruttering, og forskning og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Riktig 
kompetanse på riktig sted er avgjørende for at innbyggerne skal få gode helse- og omsorgstjenester. 
Fakultet for helse sitt mastertilbud i klinisk sykepleie ser vi som viktig i denne kvalitetsreformen. For å 
heve kvaliteten på tjenestene i kommunene, lovhjemles det hvilke profesjoner kommunene skal ha. 
Fra 01.01.2018 stilles det krav om at kommunene skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. Fra 01.01.2020 skal kommunene i tillegg knytte til seg 
ergoterapeut og psykolog. Slik blir det knyttet forbindelser mellom intensjonene i 
samhandlingsreformen, som ble innført i 2012, og kvalitetsreformen for eldre som er på trappene. 
Fag- og forskningsbasert innsikt vil bli avgjørende for å få til et kompetanseløft både i 
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Masterutdanningstilbud i klinisk sykepleie ved 
VID vitenskapelige høgskole er en måte å oppfylle samfunnsmandatet på. 
 
Prosjektarbeid i VID – master i klinisk sykepleie  
I VID ble det våren 2018 nedsatt en prosjektgruppe med oppstart 1. april som fikk i oppdrag å 
utarbeide forslag til studieplan for en master i klinisk sykepleie. Prosjekteier var dekan ved FH. 
Oppdraget bestod i å revidere en eksisterende master i sykepleie i et kommunehelseperspektiv, 
etablert i Høyskolen Diakonova, hvor en videreutdanning i helsesykepleie inngår som et første år i 
mastergraden.  
 
Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer: 

x Herdis Alvsvåg, professor (leder) 
x Anita Strøm, førsteamanuensis 
x Ingrid O. Torsteinson, studieleder FH Bergen 
x Kari Glavin, studieleder FH Oslo (til mars 2019) 
x Hilde Lausund, studieleder FH Oslo (fra april 2019 til september 2019) 
x Hilde Egge, studieleder FH Oslo (fra september 2019) 
x Lisa Medbøen, studentrepresentant FH Oslo 
x Linn Taule, studentrepresentant FH Bergen (til november 2018)  

Sekretær i prosjektet, rådgiver Solveig Apelthun (FH Bergen), og rådgiver Joachim H. Krüger 
(Studieseksjonen), har bidradd aktivt i utforming av studieplanene som inngår i masterprogrammet. I 
tillegg er det opprettet en referansegruppe bestående av ansatte på de seks helsefaglige 
studieretningene (se nedenfor).  

Prosjektgruppen har hatt følgende møter: 
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x 1 oppstartmøte i Bergen og 1 planleggingsmøte i oppstartsfasen i Bergen 
x Prosjektgruppen har hatt 6 møter i 2018, 12 møter i 2019 og 1 møte i 2020  
x 1 heldagsmøte sammen med referansegruppen (16.08.2018) hvor også studieseksjonen i 

Oslo og Bergen deltok 
x 2 to-dagers arbeidsseminarer (22.– 23.11.2018 og 24.- 25.09,2019). På det siste møte deltok 

prosjekteier. 
x 1 samarbeidsmøte med klinisk felt (spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i 

Bergen, 18.06.2018) 
x 1 møte mellom studieleder for master i klinisk sykepleie, Høgskolen på Vestlandet (HVL), 

prosjektleder og studieleder (VID Bergen). Erfaringsdeling mht. rammeplanstyrte og ikke-
rammeplanstyrte masterprogram 

x Prosjektleder informerte om VIDs master i klinisk sykepleie på Nasjonalt nettverk i 
kreftsykepleie 23.10.2019 

x Internasjonal rådgiver var med på 1 prosjektgruppemøte (05.12.2019) om høringsuttalelsene 
og konsekvenser av disse. Studielederne, prosjektleder og sekretær deltok. 
Praksisplasskoordinator i Bergen deltok på saken om å utvide praksisstudieuker for tre av 
studieretningene i Bergen 

Det har dessuten vært nedlagt et betydelig studieplanarbeid mellom prosjektmøtene, både fra 
referansegruppens og prosjektgruppens side. Prosjekteier har deltatt på noen av prosjektgruppens 
møter og har ellers blitt holdt orientert om prosjektets arbeid og framdrift og har hatt kontakt og møter 
med prosjektleder.  
 
Prosjektets mandat har vært å revidere eksisterende mastergrad i sykepleie i et 
kommunehelseperspektiv i samarbeid med en referansegruppe bestående av fagansvarlige ved de 
aktuelle videreutdanningene og fagmiljøet i mastergradsstudium i sykepleie med et 
kommunehelsetjenesteperspektiv – fordypning helsesøstertjeneste. De sykepleiefaglige 
videreutdanningene kan inngå som fordypninger/spesialiseringer i en «1+1-modell» (60 + 60 stp) i en 
master i klinisk sykepleie: 

x Studieretning i palliativ sykepleie (FH Bergen) 
x Studieretning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom (FH Bergen og FH Oslo-Diakonova) 
x Studieretning i helsesykepleie (FH Oslo-Diakonova) 
x Studieretning i akuttmedisinsk sykepleie (FH Bergen) 
x Studieretning i nyresykepleie (FH Oslo-Diakonova) 
x Studieretning i gerontologisk sykepleie (FH Bergen) 

 
Både FH Bergen og FH Oslo-Diakonova har hatt videreutdanninger i hjemmesykepleie. 
Studentrekrutteringen har ikke vært tilfredsstillende verken i Oslo eller i Bergen. Disse studiene er per 
i dag derfor satt på vent. Imidlertid skal kommunehelseperspektivet innarbeides i samtlige 
studieretninger som inngår i prosjektgruppens mandat.  
 
Prosjektets hovedmål har vært å utvikle et sykepleiefaglig mastertilbud som: 

x Har en sterk kommunehelseprofil som følger opp og videreutvikler profilen ved de tidligere 
høgskolene i VID 

x Svarer på akutte behov og problemstillinger i dagens helse- og omsorgstjenester 
x Følger opp føringer fra helsesektoren med tanke på framtidens behov for avansert klinisk 

sykepleiekompetanse, som samtidig har en allmenn breddekompetanse, for å kunne arbeide 
mot brukere med sammensatte lidelser og komplekse behov for tjenester 

x Tilbys på tvers av geografiske lokasjoner/studiesteder 
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x Har fag/forsknings- og læringsmiljø som dekker de områdene det bygges studieretninger for 
x Bygger på utdanningsforskning og et avklart perspektiv på læring 
x Ivaretar internasjonaliseringsperspektivet 
x Bygger på VIDs verdigrunnlag 

 
Særlige utfordringer i prosjektet 
Utfordringer som prosjektgruppen og referansegruppen har forholdt seg til:  
 
1) Å videreføre gode erfaringer, over flere år, fra alle seks videreutdanninger. 
 
2) Å overholde krav i to rammeplaner (for kreftsykepleie og helsesykepleie) og interne krav i VID om 
masterutdanningenes struktur og felles innhold, og samtidig ivareta det fagspesifikke i hver enkelt 
studieretning.  
 
3) Rammeplaner for helsesykepleie og kreftsykepleie har krav til antall uker i praksisstudier. Begge 
studieplanene oppfyller disse kravene, noe som er bakgrunnen for at de ulike studieretningene har 
ulikt antall uker praksisstudier.   
 
4) Felles substansemne – faglig relevans? Det har vært et mål å utvikle et såkalt «substansemne», et 
felles emne (15 stp.) for alle seks studieretninger som gir en faglig overordnet identitet knyttet til 
klinisk sykepleie. Emnet har fått tittelen «profesjon, deltakelse og kontekst». Det har vært arbeidet 
mye med å enes om relevante faglige relevante begreper, teorier og tenkningsgrunnlag, som også 
kan bidra til drøfting av problemstillinger i masteroppgaver.  
 
5) Felles sluttlæringsutbytter. De seks videreutdanningene har alle sine sluttlæringsutbytter, men i 
prosjektet er det utviklet særskilte sluttlæringsutbytter for masterstudiet i klinisk sykepleie. Disse måtte 
være overordnede nok til å omfatte alle seks studieretninger, samtidig som de skulle være spesifikke 
nok i forhold til masterprogrammets fagområde og særskilte profil. 
 
6) Å skape «sammenhengskraft» i en klinisk master basert på seks ulike videreutdanninger; hva er 
det som binder studieprogrammet sammen? Sammenhengen slik programmet nå er utformet, baserer 
seg på følgende elementer som samlet sett gir en helhetlig profil: 

a)  Alle videreutdanningene (år 1) har som grunnlag felles bachelorgrad i sykepleie. 
b)  Alle videreutdanningene er sykepleiefaglige og forholder seg til en helse- og  
     omsorgskontekst. 
c)  Alle studieretningene har kliniske praksisstudier i en helse- og omsorgskontekst. 
d)  I del 1 inngår to fellesemner (profilemne og emne i vitenskapsteori,  
     forskningsmetode og forskningsetikk).  
e)  Samtlige studieretninger har et emne som handler om grunnlagsforståelse og  
      rammer i en helse- og omsorgskontekst. Emnet er likevel fagspesifikt.  
f)    Emnene i del 2 er felles.  
g)    Det er utformet felles sluttlæringsutbytter for denne kliniske mastergraden. 

 
7) Monofaglig eller tverrfaglig? To av studieretningene har hatt åpning for at andre profesjoner kan 
søke opptak. Det gjelder studieretning palliativ sykepleie og studieretning tverrfaglig gerontologisk 
sykepleie. Erfaringen har vært at kun én eller to studenter på et kull har hatt annen fagbakgrunn. Ved 
å innlemme de to tverrfaglige videreutdanningene i master i klinisk sykepleie, vil opptakskravet om 
bachelorgrad i sykepleie også bli gjeldende for disse.  
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(2) Redegjørelse og krav til studiet, undervisning, læringsmiljø, fag- og 
forskningsmiljø, jf. §§ 2-2 og 2-3 i studietilsynsforskriften 
Undervisning 
Av hensyn til rekruttering av studenter, er det vesentlig at studiene har en studentvennlig og fleksibel 
struktur. Undervisning og veiledning vil tilbys gjennom stedlige ukesamlinger og gjennom nettbasert 
undervisning. Kontakten mellom student og veileder og studentene imellom vil skje via gjeldende 
læringsplattform. Fire av studieretningene vil tilbys i Bergen og tre i Oslo. Hvor det er aktuelt vil 
lærerressurser flytte mellom Oslo og Bergen for undervisning som ikke kan gis nettbasert.   
Uansett studieretning har undervisningen i master i klinisk sykepleie oppmerksomheten mot et 
praksisfelt hvor det skal utøves teoriforankret praksis. Den teoretiske og praktiske undervisningen tar 
sikte på å dyktiggjøre studentene til utøvelse av klinisk sykepleie grunnlagt på teorier, forskning og 
erfaringer (yrkeserfaring og brukererfaring). Utdanningen vil tilby studentene øvelser på konkrete 
virkelighetsnære situasjoner og legge til rette for simuleringer og fag-etiske refleksjoner i grupper. Slik 
pedagogisk praksis kan ha overføringsverdi innenfor kompetanseløftet som er bebudet innenfor 
kommunehelsetjenesten. Etiske refleksjonsmodeller anvendes både innenfor spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, og studentene får innføring og øvelse i slike arbeidsmetoder. 
 
Læringsmiljø 
Med fusjon av seks studieretninger i master i klinisk sykepleie, vil fagmiljøet bli større og sårbarheten 
reduseres. Hver av de seks videreutdanningene har egne programansvarlige, og det vil være en 
studieleder i Bergen og en i Oslo. Det er egne programansvarlige for masterutdanningens andre del i 
hhv. Bergen og Oslo. Fagmiljøet i Bergen og Oslo vil utgjøre ett fagmiljø. Regelmessige møtepunkt 
på Skype/Teams og ett fysisk møte hvert studieår, hvor faglige og studieplanrelaterte 
problemstillinger kan finne gode og felles løsninger, vil være nødvendig. Erfaringen fra felles 
arbeidsdager i prosjektperioden har vist betydningen av også å møtes fysisk på tvers av 
studieretninger og studiesteder.  
 
Studentene vil utgjøre en mangfoldig gruppe med ulike yrkeserfaringer og med ulike aktuelle 
helsefaglige interesser. Det er vesentlig at studiet kan bruke denne ressursen inn i læringsmiljøet. Det 
kan skje ved å legge til rette for felles stedlige og virtuelle samlinger, hvor helse- og 
forskningspolitiske problemstillinger kan bli belyst gjennom ulike linser. Verdier i helsetjenesten, 
helsepolitikk, etiske problemstillinger, og forskningsområder og -problemstillinger kan være eksempler 
på tema som kan belyses bredt. I et slikt utvidet fagmiljø kan det bli etablert samarbeidsrelasjoner 
studentene imellom. Eksempelvis kan tema og problemstillinger bli belyst gjennom flere ulike 
forskningsspørsmål som studenter på samme eller ulike studieretninger kan samarbeide om. 
 
Læringsutbytte og navn 
§ 2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn 
Læringsutbyttebeskrivelsene både på overordnet nivå og på emnenivå er utarbeidet i tråd med 
kvalifikasjonsrammeverket. Læringsutbyttet er angitt i studieplanen i tråd med VIDs mal for 
studieplaner og emnebeskrivelser. 
 
Følgende navn er valgt på masterprogrammet: Master i klinisk sykepleie. Engelsk tittel: Master of 
Clinical Nursing.   
 
Oppdatert studietilbud, arbeidsomfang og relevans for videre studier 
§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv 
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Studietilbudet vil til enhver tid være oppdatert på nyere forskning innen fagområdet og relevante 
metoder i praksisfeltet. Dette bidrar fag- og forskningsbasert undervisning og veiledede praksisstudier 
til. Studiet vektlegger at kandidater kan initiere og medvirke til faglig endrings- og utviklingsarbeid på 
egen arbeidsplass, noe som mellom annet synliggjøres i studieplanenes emne Grunnlagsforståelse 
og rammer hvor forbedringsarbeid inngår. Etter fullført masterstudie kvalifiserer kandidaten til opptak 
til VID sitt ph.d.-program Diakoni, verdier og profesjonell praksis, samt relevante eksterne ph.d.-
program. 
 
§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for 
heltidsstudier  
Masterutdanningen, de seks videreutdanningene og mastertillegget («1+1-modell») har et stipulert 
arbeidsomfang som tilsvarer 1620 studentarbeidstimer per 60 studiepoeng. 
Studentarbeidsbelastningen er angitt per emne i studieplanen. 
 

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet 
Vi viser til studieplanen for informasjon om innhold, oppbygging og læringsutbytte (vedlagt). Når det 
gjelder infrastruktur, vil utdanningen være samlingsbasert, og under samlingene vil undervisnings- og 
andre læringsaktiviteter foregå på VIDs campuser i Bergen og Oslo. 
 

§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. 
Informasjon om undervisnings-, lærings- og vurderingsformer foreligger i studieplanen. Disse er 
utformet nettopp med tanke på å svare til læringsutbyttet som er satt for utdanningen, og de legger 
også opp til stor grad av studentaktiv læring. 
 
§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid 
Studieretningene vil ha ulike koblinger til forsknings- og utviklingsarbeid, inkludert til ulike 
forskningsgrupper i VID. Masterstudentene vil tilhøre en relevant forskningsgruppe. Studietilbudet 
vektlegger sammenheng mellom studieretningen og masterpåbygningen, både gjennom innsikt 
tilegnet gjennom teoretiske og kliniske studier, fag-etiske refleksjoner og veiledning. Mens de seks 
studieretningene er praksisnære og representerer teoretisert praksis, vil masterpåbygningen bidra til 
praksisnær forskning gjennom anvendelse av vitenskapsteoretisk innsikt, forskningsmetode og 
forskningsetikk. 
 
§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart 
Internasjonalisering blir ivaretatt både i videreutdanningene og i masterpåbygningen. I studieplanene 
er det gjort rede for hvordan dette konkret blir gjort. FH ønsker at masterstudenter tar ett semester, 
eller minimum tre måneder, ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Studenter kan for 
eksempel søke seg til en utenlandsk institusjon for å få tilgang til spisskompetanse innenfor 
studieretningen og oppgaveskriving. I studieplanene er aktuelt mobilitetsvindu beskrevet og studenter 
kan både skrive deler av sin masteroppgave, erstatte valgemnet med et faglig relevant emne og 
høste både kulturforståelse, komparative perspektiver på fag og utdanning, og dypere faglig innsikt.  
 
§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant 
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Se studieplanens punkt 5 (videreutdanningsdelen og masterpåbyggingsdelen) når det gjelder 
redegjørelse for mobilitetsvindu i utdanningen. 
  
§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted 
VID vitenskapelige høgskole og FH har praksisavtaler som er relevante for masterutdanningen i 
klinisk sykepleie. Fakultetet arbeider med å få på plass ytterligere avtaler innenfor helsefag ved 
etablerte institusjoner og nye institusjoner. 

Fag- og forskningsmiljø 
§ 2-3 Fagmiljø 
Se vedlegg med tabell over fagmiljøet, kompetanse og pedagogiske kvalifikasjoner. 
 
(3) Vurdering av behov for studiet, regionalt og nasjonalt (internasjonalt), 
og hvilke studier det eventuelt konkurrerer med 
Behov for studiet 
Masterstudiet i klinisk sykepleie vil være en utdanning for dagens og fremtidens profesjonsutøvere. 
Det legges vekt på kunnskap og kompetanse i helsesektoren, og det er grunn til å tro at framtiden vil 
kreve ytterligere kompetanseløft. Stortingsmelding nr.44 (2008-2009) Utdanningslinja understreker at 
vi har et kunnskapsintensivt arbeidsliv, og at velferdsstatens yrker utgjør særlige 
rekrutteringsutfordringer. 
 
Helsetjenesten tilbyr oppdatert kunnskap og utstyr, virkelighetsnære og motiverende oppgaver og 
prosjekter. Samtidig har arbeidslivet store fordeler av å integrere akademisk kunnskap og forskning i 
sin virksomhet, blir det framholdt i Stortingsmelding nr. 44. Dette er med å tydeliggjøre behovet for 
videreutdanningene og masterstudiet i klinisk sykepleie. Stortingsmeldingen viser til et arbeidsliv der 
kompetansebehovene endrer seg kontinuerlig og kravet til utdanning øker. Samspillet mellom 
utdanningsinstitusjonene og omverdenen blir viktig i dimensjonering av høyere utdanning og for 
planlegging av utdanningsløp.  
 
Utdanningsstrukturen i master i klinisk sykepleie med de seks studieretningene, ses opp mot sentrale 
føringer for kompetanseutvikling i kunnskapsinstitusjoner, og deres behov for fleksibilitet i form av 
permisjonsordninger. Det ivaretas både gjennom at studiet i hovedsak tilbys som deltid og gjennom 
en «1+1-modell» (Meld. St. 13 (2011-2012)). 
 
Samhandlingsreformen (2008-2009) spiller en sentral rolle i helsetjenesten. Denne meldingen har 
tydeliggjort hva kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal ha oppmerksomheten mot, 
og meldingen som ble innført i 2012 har stor betydning for alle som forholder seg til helsetjenesten 
som mottakere eller ytere. Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 2008-2009) legger vekt på rett 
behandling til rett tid på rett sted. Utdanning av helsepersonell til alle deler av tjenesten er dermed et 
vesentlig virkemiddel for å nå samhandlingsreformens intensjoner og samfunnets behov. 
Studieretningene i Master i klinisk sykepleie retter seg inn både mot kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten utgjør en stadig større del av den samlede 
helsetjenesten og Samhandlingsreformen understreker behovet for sømløse overganger mellom 
tjenestenivåene. VIDs master i klinisk sykepleie har en kommunehelsetjenesteprofil.  
 
VID understreker i sitt strategidokument at høgskolen ønsker å styrke sin posisjon og strekke seg for 
å skape gode fagmiljøer som har en tydelig verdiprofil. VID ønsker å profilere og bidra til 
verdibevissthet, kulturforståelse og livssynskompetanse (VID 2017). Læring gjennom hele livet betyr 
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at det må være enkelt å vende tilbake til utdanning når det er behov for det (Meld. St. 13, 2011-2012). 
Her kan master i klinisk sykepleie møte et samfunnsbehov. I en samfunnsøkonomisk analyserapport, 
Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli?. utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, skisseres 
framtidens tilbud av og etterspørsel etter helsepersonell (Samfunnsøkonomisk analyse 2018). 
Rapporten beskriver sysselsettingsutviklingen framover som usikker. Teknologisk utvikling, 
demografiske endringer, medisinsk utvikling, arbeidsdeltakelse, befolkningens helsetilstand og 
inntektsutviklingen vil hver for seg og sammen endre helsesektoren.   
 
Master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) kan utgjøre konkurranse  
Helsedirektoratet lanserte en nasjonal studieplan våren 2019: Avansert klinisk allmennsykepleie. 
Innholdet i denne utdanningen skal rettes mot de samlede behov i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Departementet tar sikte på å innføre offentlig spesialistgodkjenning for kandidater 
som gjennomfører denne utdanningen (https://www.nsf.no/vis-artikkel/3871013/17036/Ny-
videreutdanning---en-kompetanserevolusjon-for-kommunene). Dette studietilbudet kan høgskoler 
vurdere å tilby. Utdanningen kvalifiserer sykepleiere til å gjøre selvstendige diagnostiske vurderinger 
og tiltak.  
 
VIDs master i klinisk sykepleie med seks videreutdanninger som ulike studieretninger, vil alle utgjøre 
kompetanseområder innenfor sykepleietjenesten som i begrenset grad vil konkurrere med nevnte 
master i avansert allmennsykepleie. Vi vurderer det slik at den studieretningen som i størst grad vil ha 
konkurranse, er studieretning gerontologisk sykepleie.  
 
Helseministeren sier til Dagens Medisin, 4. november 2019, at det skal utredes en ny sykepleier-
spesialisering som skal bli en «tvilling» til AKS. Det er grunn til å tro at en slik utredning også kommer 
til å inkludere studieretningene som inngår i VIDs master i klinisk sykepleie. Det rettes allerede 
spørsmål fra potensielle studenter om master i klinisk sykepleie kommer til å gi spesialistgodkjenning. 
AKS og master i klinisk sykepleie forbereder begge studenter til funksjoner i spesialisthelsetjenesten 
og i kommunehelsetjenesten, selv om vekten er ulik gitt de forskjellige studieretningene i master i 
klinisk sykepleie. Uansett vil FH følge utviklingen nøye, og det utredes nå om VID også skal etablere 
et tilbud i AKS.     
 
Studier som på Vestlandet kan utgjøre konkurranse 
Høgskolen på Vestlandet tilbyr master i klinisk sykepleie med studieretninger anestesisykepleie, 
barnesykepleie, diabetessykepleie, helsesykepleie, kardiologisk sykepleie og operasjonssykepleie. 
Med FH Bergen sine studieretninger som er kreftsykepleie, palliativ sykepleie, gerontologisk sykepleie 
og akuttmedisinsk sykepleie, representerer disse studieretningene andre faglige fordypninger, og 
høgskolene supplerer hverandre mer enn å representere konkurranse faglig sett. Samtidig vil 
høgskolene konkurrere om samme studentgruppe.  
 
Høgskolen i Molde tilbyr master i helse- og sosialfag – kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare 
grupper. Studiet har fire studieretninger: videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, videreutdanning 
i habilitering og miljøarbeid, videreutdanning i psykisk helsearbeid, og videreutdanning i psykososialt 
arbeid med barn og unge. Det er videreutdanning i avansert klinisk sykepleie som representerer en 
faglig konkurranse. Denne studieretningen gir sykepleiere en klinisk og faglig videreutdanning for å 
imøtekomme behovet til store brukergrupper med sammensatte og komplekse behov. 
Studieretningen har tre valgfrie spesialiseringsområder: omsorg ved komplekse somatiske 
sykdomstilstander, palliativ omsorg og demensomsorg. I studiet inngår ferdighetstrening og 
simuleringer, men ikke praksisstudier som i VIDs master i klinisk sykepleie. Men masterstudiet ved 
Høgskolen i Molde representerer en faglig konkurrent til flere av våre studieretninger, eksempelvis 
gerontologisk sykepleie, kreftsykepleie og palliativ sykepleie.  
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Universitetet i Stavanger tilbyr foruten spesialsykepleierutdanning innen operasjon, anestesi og 
intensiv sykepleie også master i helsesykepleie og kreftsykepleie, i begge programmene inngår både 
teoretiske og kliniske studier. Spesielt kreftsykepleie representerer en reell konkurrent.  
 
Studier som på Østlandet kan utgjøre konkurranse   
OsloMet tilbyr videreutdanning i helsesykepleie, videreutdanning i kreftsykepleie og master i 
sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling. Samtlige studier er konkurrenter til VIDs studieretninger 
helsesykepleie (år 1) og kreftsykepleie (år 1). OsloMet tilbyr ikke masterutdanninger i disse 
studieretningene. OsloMet sin masterutdanning med vekt på klinisk forskning og fagutvikling kan 
imidlertid utgjøre en konkurrent.  
 
Høgskolen i Østfold tilbyr master i avansert sykepleie ved kroniske sykdommer. I studiet inngår 
praksisstudier både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Videreutdanning i 
akuttsykepleie er på 90 stp. 
 
Høgskolen Innlandet tilbyr master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten. Studentene 
får gjennom studiet styrket klinisk vurderings- og behandlingskompetanse, og det inngår kliniske 
praksisstudier. Videreutdanninger som representerer konkurranse er i kreftsykepleie, helsesykepleie, 
demensomsorg og i eldreomsorg. 
 
Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo tilbyr master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering 
i allmennsykepleie. Dessuten to videreutdanninger som har likheter med to av studieretningene i 
Bergen: videreutdanning i palliativ sykepleie og videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker. 
 
Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr master i klinisk sykepleie. Sentralt i denne utdanningen er 
sykdomslære, farmakologi og systematiske kliniske undersøkelser og helsevurderinger. Kliniske 
praksisstudier styres av læringsutbyttebeskrivelsene, utgjør ca. 15 stp og foregår i stor grad på 
studentenes egne arbeidsplasser. Videreutdanninger tilbys innen fagområdene akutt syke eldre – 
observasjon og tiltak, demens og alderspsykiatri, helsesykepleie og kreftsykepleie. 
 
Studier i utlandet som tilbyr kliniske sykepleiefaglige studier på masternivå 
Følgende studier i utlandet har et konkurrerende tilbud, men de er samtidig potensielle 
samarbeidspartnere med tanke på utveksling: 
 
Københavns professions højskole tilbyr Spesialistutdannelse til sunnhetssykepleier (90 ECTS), 
utdanningen har ett år teoretiske studier og ½ år klinisk praksis. Dessuten spesialistutdanning i 
kreftsykepleie (60 ECTS), også 1 1/2 års utdanning, 23 uker teori og 55 uker praksisstudier på egen 
arbeidsplass kombinert med praksis på andre steder.   
 
Aarhus Universitet tilbyr kandidatutdannelse (tilsvarer norsk master) med to linjer: Nursing Science-
linjen og Advanced Practice Nursing-linjen. Den første linjen forbereder kandidatene til å gå inn i 
lederstillinger, undervisende utdanningsstillinger og å arbeide med utviklingsprosjekter. Den andre 
linjen forbereder kandidatene til å arbeide klinisk nært både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten. Å arbeide forskningsbasert i forhold til organisering og koordinering av tiltak 
til pasienter og pasientgrupper, komplekse pasientforløp og å videreutvikle klinisk praksis er sentralt.  

Universitetet tilbyr også Master i klinisk sykepleie (60 ECTS) (tilsvarer norsk videreutdanning). 
Masteren har fire moduler: 1) Sykepleiefagets kliniske praksis, 2) Metoder til undersøkelse og 
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dokumentasjon av klinisk sykepleiepraksis, 3) Utvikling av klinisk sykepleiepraksis og 4) 
masterprosjekt. Masteren har ikke fagspesifikke studieretninger og det inngår ikke praksisstudier.  

VIA University College tilbyr Master i Nursing Practice (90 ECTS). Her er tre fordypningsområder 
hvor særlig «Advanced clinical practice» og «Spesialty practice» kan utgjøre konkurranse. 

Institusjonen tilbyr “Aging in Society: Cross-cultural Perspectives” (online master modul). Dette er en 
utdanning på 15 ECTS bestående av tre emner hver på 5 ECTS.  

Erstad Sköndal Bräcke Högskola har spesialutdanning i palliativ vård (60 stp) og masterprogram i 
vårdvetenskap – palliativ vård (120 stp). Høgskolen tilbyr også et «Specialistsjuksköterskeprogram – 
vård og lærande vid långvarig ohälsa og sjukdom» (60 stp).  

Göteborgs Universitet tilbyr tre spesialistsykepleierutdanninger som kan stå i konkurranse med tre 
av studieretningene i Master i klinisk sykepleie. Det er Spesialistsykepleierprogrammet med 
innretning mot henholdsvis intensiv vård, onkologisk vård og vård av eldre. Alle på 60 stp.  

Malmö universitet tilbyr to program med likheter mot to av studieretningene i Master i klinisk 
sykepleie. Det er spesialsykepleierutdanning med innretning mot helse- og sykepleie for barn og 
unge, og spesialsykepleierutdanning med innretning mot eldre, begge 60 stp. I tillegg tilbyr 
institusjonen et masterprogram på 120 stp. I dette programmet er det vekt på teorier og begrep 
innenfor omsorg og profesjon, forskningsmetoder, evidens, forbedringskunnskap og personsentrert 
omsorg.  

 

(5) Vurdering av grunnlaget for studentrekruttering/interesse for studiet 
FH Oslo-Diakonova har tilbudt mastergradsstudium i studieretning helsesykepleie. Søkergrunnlaget til 
helsesykepleier (tidligere helsesøster) er svært stort, på tross av at flere høgskoler tilbyr utdanning til 
helsesykepleier på Østlandet. Kommunene satser på denne yrkesgruppen, og det er grunn til å anta 
at det vil bli etterspørsel etter helsesykepleiere også med masterutdanning for å møte kommunenes 
kunnskaps- og fagutviklingsbehov. Det er dessuten grunn til å tro at helsesykepleiere fra andre 
høgskoler vil søke seg til andre del VIDs mastertilbud i klinisk sykepleie.  
 
Som vist ovenfor vil FH Bergen og Høgskolen på Vestlandet som begge tilbyr videreutdanninger og 
master i klinisk sykepleie, i liten grad konkurrere med hverandre, til det er studieretningene for ulike. 
 
VID er alene om å tilby videreutdanning og master i sykepleie til pasienter med nyresykdommer. Det 
er grunn til å anta at behovet for denne kompetansen øker i kommunehelsetjenesten (se ovenfor), 
men også i spesialisthelsetjenesten. En grunn kan være at antall barn med diabetes øker. Det har 
vært opptak hvert annet år til denne videreutdanningen. VID er også alene om å tilby videreutdanning 
og master i akuttmedisinsk sykepleie. Søkningen til dette studiet er svært god. Studiet representerer 
en kunnskap som det er behov for både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.  
 
De uteksaminerte kandidatene ved de øvrige sykepleiefaglige videreutdanningene med lang historie i 
Bergen og i Oslo, har i en årrekke blitt forespeilet muligheten for at videreutdanningene ville bli 
innlemmet i et mastergradsstudium. Her er et rekrutteringspotensial for påbyggingsdelen av master i 
klinisk sykepleie, og søkertallene til masterprogrammets andre del er allerede gode.  
 
To av studieretningene i master i klinisk sykepleie forholder seg til rammeplaner for utdanningen. Det 
gjelder kreftsykepleie og helsesykepleie. Begge rammeplanene har krav om praksisstudier. Alle 
studieretningene som inngår i master i klinisk sykepleie har klinisk praksis som opptakskrav, ett eller 
to år. Master i klinisk sykepleie med seks studieretninger har et ønske om å være relevant for 
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helsetjenestens praksisfelt. Erfaringsbasert kunnskap har relevans for teori- og forskningskunnskap, 
og omvendt. Slik sett, og på et overordnet plan, søker studiet samlet sett å viske ut de skarpe skillene 
mellom teori på ene siden og praksis på den andre siden. Praksis i profesjonssammenhenger vil alltid 
være teoretisert praksis (von Oettingen 2007). I praktisk profesjonsutøvelse anvendes abstrakte og 
grunnleggende teoretiske innsikter konkret og situasjonsbestemt i yrkesutøvelsen. Ofte vil den 
profesjonelle gjøre bruk av klinisk skjønn basert på vurdering av en kompleks pasient- og 
pårørendesituasjon, relevant erfaringskunnskap og fag- og forskningskunnskap. Master i klinisk 
sykepleie søker å utdanne og danne verdibaserte reflekterte praktikere. Slik kan utdanningen få ry for 
å integrere teori og praksis og nettopp være praksisnær og forskningsnær med relevans for 
helsetjenestens behov for fagutvikling og forskning som kan bidra til nytenkning og forbedring.     

 

(6) Redegjørelse for økonomi/hvordan studiet skal finansieres 
Masterutdanningen vil finansieres via studieinntekter (studieavgifter) og resultatbaserte overføringer 
via statsbudsjettet (studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon). Videreutdanningene utløser 
forskjellige overføringer via statsbudsjettet. Videreutdanning i kreftsykepleie finansieres etter kategori 
D, de andre videreutdanningene etter kategori E. Studentenes studieavgifter varierer også, den 
høyeste er på 17 600 kroner, den laveste på 4 600 kroner per semester. Avgiften er fastsatt på 
bakgrunn av finansieringskategori, reell ressursbruk i utdanningen og markedssituasjonen. FH 
budsjetterer med lik studieavgift på masterpåbyggingen (del 2), og den vil for studieåret 2020/2021 
være på 8 600 kroner per semester. 
 
Fakultetet ser en utfordring i at studieretningene innenfor en og samme mastergrad har så ulike 
økonomiske konsekvenser for studentene. Men det ville også vært utfordrende hvis studenter ved 
videreutdanningene skulle betalt en høyere studieavgift enn studenter tatt opp ved en av 
masterprogrammets studieretninger.   
 
Budsjett for 2020-2026 er å finne i eget vedlegg. De vedlagt budsjetter gjelder kun del 2 i den kliniske 
masteren, det vil si masterpåbygningen for studieretningene i FH Oslo og FH Bergen. Budsjettet for 
del 1, det vil si videreutdanningene, finnes i egne vedtatte budsjetter. Samtidig vil ressurser i del 1 bli 
benyttet inn i del 2, uten at det rokker ved totalkostnaden.  
 
Budsjettet viser et underskudd de første 4 år, noe som er å vente i en etableringsfase av et nytt 
studieprogram uten basisfinansiering, før de resultatbaserte inntektene begynner å øke fra år 2022. 
Fra år 2024 vil utdanningen gå med overskudd. Etablering av nytt masterprogram må ta høyde for 
noe personalressursutvidelse, fortrinnsvis til individuell masteroppgaveveiledning som i dag er vektet 
til 30 timer pr. student.  

Opptaks- og søkertallene er vurdert ut fra reelle søkertall våren 2020. Det stipuleres med økte 
studenttall og inntekter fra studieavgifter fra 2022, når masterprogrammet er over i en etablert fase. 
Risikoen med tanke på resultatet vil være knyttet både til rekruttering og gjennomstrømming, og dette 
vil blant annet handle om kvalitet på studiet på tilbys og utdanningens omdømme som etableres i 
løpet av de første 2-3 år. Rekrutteringsgrunnlaget til studiet vurderes imidlertid som god. Det 
rekrutteres blant egne bachelorkandidater og blant tidligere kandidater fra videreutdanningene, i 
tillegg til andre søkere som ønsker seg en av de seks spesialiseringene innen klinisk sykepleie som 
utdanningen tilbyr.   

 
(7) Redegjørelse for hvor stor administrativ ekstraressurs etableringen 
medfører 
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VID har ingen standard for å beregne administrativ ressursbelastning per student eller lignende. Etter 
fakultetets vurdering vil utdanningen kreve normal belastning på fakultetets administrative ressurser 
og på fellesressursene. Det er vesentlig at de administrative ressursene er robuste. I en 
overgangsfase vil nok markedsføring av og opptak til masterprogrammet kreve ekstraordinære 
ressurser. Opptak til seks videreutdanninger og til masterprogrammets seks studieretninger, samt 
opptak til kun masterpåbygningen, er en kompleks prosess som krever god administrativ planlegging 
og gjennomføring. 
 

(8) Opplysninger om IKT-ressurser, bibliotek og annen nødvendig 
infrastruktur 
Studentene vil ha tilgang til IKT-ressurser og bibliotekstjenester på lik linje med øvrige VID-studenter. 
Utdanningen vil være samlingsbasert. Undervisning og øvrige læringsaktiviteter under samlingene vil 
foregå ved campus i Bergen (fire videreutdanninger og masterpåbygging) og campus i Oslo (tre 
videreutdanninger og masterpåbygging). Men undervisning og veiledning vil også gis på tvers av 
campus i digitale versjoner og i form av e-læringsressurser. Digital læringsplattform anvendes.  
 

(9) Redegjørelse for kvalitetssikring av studiet, jf. § 2-1 i 
studiekvalitetsforskriften og § 4-1 i studietilsynsforskriften 
Utdanningen vil være underlagt og følge VID sitt kvalitetssystem slik det er beskrevet i VID 
vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, vedtatt i VID sitt styre 11. 
desember 2015, revidert 12. desember 2017. 
 

(10) Oppsummering av høringsuttalelser 
Utkastet til studieplan har vært til høring internt og eksternt, lokalt og nasjonalt. I høringsrunden  
høst 2019 er studenter, fagutvalg, bachelor i sykepleie, relevante høgskoler og universitet, 
brukerorganisasjoner, arbeids- og praksisfelt blitt inkludert. Prosjektgruppen sendte 6. november 2019 
ut seks utkast til studieplaner for masterutdanningen etter en 1+1-modell. Videreutdanningene utgjør 
del 1 (60 stp) og masterpåbyggingen utgjør del 2 (60 stp). I alt 31 eksterne og 8 interne 
høringsinstanser mottok høringsutkastet (vedlegg 15).   
 

Fristen for høringssvar ble satt til 21.november. Det kom inn 13 høringssvar, 11 eksterne og 2 interne: 

6 høringssvar fra spesialisthelsetjenesten (Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Sykehuset i Telemark og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 
kommunikasjonsberedskap (KoKom).  

3 høringssvar fra pasientforeninger (Norsk palliativ forening, Kreftforeningen og Landsforening for 
Nyrepasienter og Transplanterte). 

2 høringssvar fra fagforeninger/faggruppeforening (Norsk sykepleierforbund og Landsforeningen av 
helsesykepleieres sentralstyre) 

2 interne svar (1 fra studenttillitsvalgt på helsesykepleie og 1 fra undervisere på videreutdanning i 
akuttmedisinsk sykepleie. 

 Høringsinstansene ble bedt om å uttale seg om:  

1. Faglig innhold i studiet 
2. Organisering og oppbygging av studiet 
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3. Arbeidslivets behov for studiet 
4. Utsiktene for studentrekruttering 

 
Oppsummert tilbakemeldes det følgende: 

1. Faglig innhold i studiet 
a. Relevans? 

Alle høringsinstansene vurderer innholdet som relevant, og flere støtter spesielt masterens 
kommunehelseprofil. Mange vurderer det som positivt at det blir opprettet et masterstudium 
innenfor de seks studieretningene. Flere understreker betydningen av dybdekunnskap innenfor 
fagspesifikk studieretning, og at studieretningene må ha tydelig klinisk relevans. At det inngår 
relevante valgemner vurderes positivt. 

Også masteroppgave på 30 stp støttes. Det stilles imidlertid spørsmål ved ambisjonen om å 
gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.  

En høringsinstans stiller seg spørrende til å åpne studiet for andre enn sykepleiere, slik 
tradisjonen har vært for palliativ sykepleie og innenfor gerontologi.  

Fra fagmiljøet innenfor palliativ omsorg framholdes det at ett års klinisk praksis etter 
bachelorutdanning i sykepleie er for lite for opptak til palliativ sykepleie. 

Mange av høringsinstansene har innspill i forhold til undervisningstema som etterlyses i de 
fagspesifikke studieretningene. 

b. Omfang av praksisstudier?  

Flere peker på at innenfor ett og samme masterstudie er det store forskjeller på omfanget av 
praksisstudieuker, fra 6 til 12. Ganske unisont uttrykkes det et ønske om flere praksisstudieuker for 
studieretningene som i studieplanene har få uker. Praksisstudiene bør tilbys både i 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det må vises konkret at det er snakk om en 
KLINISK mastergrad. Norsk sykepleierforbund peker på kravet til praksisstudier som fremmes i 
forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og som trer 
i kraft i 2020. 

Hvordan klinisk praksis kommer til uttrykk i år 2 må utdypes. Slik det står er det for vagt. 

Flere etterspør nivået på veiledningen i praksisstudiene og hva som ligger i de ulike benevnelsene i 
kvalifikasjonsrammeverket, eksempelvis forskjellen på «avansert» og «inngående».  

2. Organisering og oppbygging av studiet 

1 + 1-modellen støttes i hovedsak, samtidig som det understrekes at forbindelsen mellom år 1 og år 2 
må være god slik at det blir et helhetlig studieløp. Forskning og fagutvikling bør linkes opp mot 
relevante problemstillinger i praksis. Studenttillitsvalgt spør om det er mulig å få mastergraden 
godkjent som en avansert klinisk mastergrad (AKS-masteren)  

3. Arbeidslivets behov for studiet 

I høringssvarene understrekes behovet for klinisk nære fagsspesifikke videreutdanninger, men noen 
uttrykker klart også behov for klinisk relevant masterpåbygging, og antar at behovet for 
mastergradskompetanse vil øke i framtiden. Fagutvikling, prosjektarbeid, forskning, undervisning og 
veiledning, samt klinisk praksis nevnes som relevante arbeidsoppgaver for ansatte med mastergrad. 
Norsk sykepleierforbund avviker fra de andre høringsinstansene ved å understreke at det er behov for 
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å øke kompetansen raskt innenfor helsetjenesten, noe som kan oppnås ved å tilby utdanningen som 
heltid og som masterløp uten å gå veien om videreutdanning.  

4. Utsiktene for studentrekruttering 

Høringsinstansene understreker spesielt behovet for sykepleiere med klinisk kompetanse og del 1: 
videreutdanningene. Det er positivt med deltidsutdanning og undervisning i ukesamlinger, noe som 
øker fleksibilitet og muliggjør studier ved siden av jobb. Flere uttaler at permisjonsordninger og 
økonomisk støtte kan ytes, arbeidsplassens behov for kompetanse er avgjørende i vurderingne.    

 

Når det gjelder høringsinstansenes tilbakemeldinger på spørsmål 1 og 2 har disse fått følgende 
konsekvenser for studieplanene: 

Mange høringssvar kommenterer omfanget av praksisstudieuker og masterens kliniske 
relevans: Høringssvarene peker på at det er stor forskjell på antall uker praksisstudier i de seks 
studieretningene og at den kliniske relevansen er viktig når Fakultet for helse pretenderer å etablere 
en klinisk master i sykepleie. Det etterlyses også tydeligere krav til praksisstudiene. 

Grunnen til at forskjellen i antall uker er så forskjellig (fra 6 til 12 uker) er at to studieplaner 
(helsesykepleie og kreftsykepleie) må oppfylle rammeplanskrav hva gjelder antall uker i det kliniske 
feltet i videreutdanningsdelen og derfor også har tradisjon for det og avtaler på plass. Det gjelder 
også for nefrologisk sykepleie, men ikke for palliativ, akuttmedisinsk og gerontologisk. For disse vil et 
arbeidskrav på seks uker praksis i del 1 ansees som en betydelig endring. Det kliniske feltet har 
vanskeligheter med å tilby tilfredsstillende praksisstudieplasser, og høringssvarene understreker at 
det er viktig å samarbeide tett med praksisfeltet med hensyn nye avtaler og tidspunkt for 
praksisstudier. 

Endring og vurderinger: Prosjektgruppen har behandlet praksisstudieukeutfordringen og på kort sikt 
kan praksisstudieuker legges til ‘valgemne’ i del 2 for studieretninger som har få uker praksis i del 1.  

x Å åpne for at del 2 slik blir mer klinisk rettet, spesielt for studieretninger som har få praksisuker 
i del 1, kan motivere noen studenter til å ta masterpåbyggingen. 

x Fakultetet leser høringssvarene som et ønske om å gjøre del 1 mer klinisk rettet. Å gjøre 
avtaler med flere og nye praksisplasser i del 1 krever mer tid og et tett samarbeid med det 
kliniske feltet. Fakultetet kan på bakgrunn av erfaringer evaluere opplegget med praksisstudier 
i del 2 og eventuelt på sikt arbeide for å utvide omfanget av praksisstudier i del 1 for de 
studieretningene hvor det kun er seks uker praksisstudier i del 1.  

x Det er satt ned to utvalg som skal utarbeide to nye valgemner, hhv. Systematisk klinisk 
undersøkelse og vurdering (SKUV) og Profesjonell praksis. Dette vil være praksisnære 
valgemner. Ferdigheter vil bli tilegnet på ferdighetssenter og i klinisk praksis. I emnet 
Profesjonell praksis vil inngå et arbeidskrav på 4-6 uker praksisstudier og fakultetet har som 
mål å supplere utvalget som skal utarbeide dette emnet med en representant fra hhv. 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.   

x Uansett om studenten velger et fordypningsemne med praksisstudier eller emner uten 
praksisuker som valgemne, skal emnene være klinisk relevante.  

x Det er utarbeidet noen flere krav til praksisukene, observasjonspraksis knyttet til 
substansemne del 2 og for i de studieretningene hvor det var lite presisert.  
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x Den skriftlige oppgaven knyttet til substansemne har fått en presisering om at oppgaven tar 
utgangspunkt i en klinisk relevant problemstilling relatert til observasjonspraksis i en 
helsetjenestekontekst.  

Til sammen øker disse tiltakene både antall praksisstudieuker og det kliniske fokuset i den kliniske 
mastergraden. 

Antall år i klinisk yrkespraksis før opptak til masterstudiet i palliativ sykepleie?  

Endring og vurdering: Rammeplanen i kreftsykepleie har krav om 2 års yrkespraksis. Alle de andre 
studieretningene har ett års yrkespraksis som opptakskrav. Pasientgruppen som kreftsykepleiere og 
palliative sykepleiere har pleie- og omsorgsansvar for svært syke pasienter som setter spesielt store 
krav til sykepleierne. Opptakskravet også til palliativ studieretning endres fra ett til to år. Palliativ 
studieretning har i del 1 kun seks uker praksisstudier. Å øke yrkespraksisen med ett år kan i noen 
grad kompensere få uker praksis i videreutdanningsdelen.   

 

Noen høringssvar etterlyser ledelse som tema: Ledelse er tematisert i emnet Grunnlagsforståelse 
og rammer som ett av hovedtemaene: «Samhandling, ledelse og tverrfaglighet». Ledelse er også 
skrevet inn som et læringsutbytte: «har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, 
faglig ledelse og veiledning». I del to har emne Profesjon, deltakelse og kontekst et læringsutbytte 
som er formulert slik: Har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg.  

Endring: I del 1 presiseres det at det er snakk om faglig ledelse. I del 2 Substansemne: Profesjon, 
deltakelse og kontekst føyes arbeidsledelse til hovedtema som endres til: Organisasjonsarbeid – 
arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av pasientforløp.  

 

Noen høringssvar etterlyser tema i noen studieplaner: Flere av temaene som er etterlyst er faktisk 
med i studieplanene, men i prosessen med å redusere detaljeringsgraden har de blitt skjult under 
noen hovedtemaer eller andre benevnelser.  

Endring: Hvert forslag i høringene har fakultetet forholdt seg aktivt til, noen forslag er tatt med, andre 
ikke, fordi det vurderes at de allerede finnes i studieplanene. 

 

Åpne master i klinisk sykepleie for andre enn sykepleiere?: Studieretningene palliativ sykepleie 
og gerontologi har vært tverrfaglige. Noen få vernepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter har tatt 
disse videreutdanningene i løpet av årene. Når studieretningene blir master i klinisk sykepleie er det 
ryddig å gjøre opptakskravene tilnærmet like for alle studieretningene. Dessuten har Fakultet for helse 
nå masterutdanningstilbud for flere andre helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger.  

Endring: Fakultet for helse endrer opptakskrav til å gjelde personer med sykepleierutdanning også 
for studieretningene palliativ sykepleie og for gerontologisk sykepleie.   

 

Det etterlyses hva som ligger i de ulike benevnelsene i Kvalifikasjonsrammeverket, 
eksempelvis forskjellen på «avansert» og «inngående». 

Endring: I studieplanene er det satt inn en lenke til Kvalifikasjonsrammeverket i punkt 3, både i del 1 
og i del 2 hvor læringsutbyttene for studieretningen skisseres. 
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En høringsinstans stiller spørsmål ved realismen om å gjennomføre et selvstendig 
forskningsprosjekt.  

Vurdering: Her gjøres ingen endring. Erfaringen med formuleringen har ikke skapt problemer og det 
er viktig at studentene får trening i å innhente og analysere empiri, også med tanke på opptak til PhD-
studier. Forskningsprosjektets avgrensning, utvalgets størrelse og metodiske framgangsmåter må ta 
hensyn til at masteroppgaven er på 30 stp.  

 

En intern høringsinstans viser til Master i klinisk sykepleie ved Århus universitet i Danmark.  

Vurdering: Universitetet i Århus tilbyr Master i klinisk sykepleie (60 ECTS), men den tilsvarer norsk 
videreutdanning. Den danske mastergraden har ikke fagspesifikke studieretninger og det inngår ikke 
praksisstudier. Kandidatutdanningen som tilsvarer norsk mastergrad har to linjer: Nursing Science-
linjen og Advanced Practice Nursing-linjen. Master- og kandidatutdanningen i Århus er ikke organisert 
etter en 1+1-modell og er vanskelig å sammenlikne med Fakultetets Master i klinisk sykepleie. 

 

(11)Referanser  
- European Association for Palliative Care (2013) Report of the EAPC Steering Group on 

Medical Education and Training in Palliative Care 
- Kunnskapsdepartement (2000 – 2001) Stortingsmelding nr. 27 Gjør din plikt – krev din rett.   
- Kunnskapsdepartement (2008-2009) Stortingsmelding nr. 44 Utdanningslinja. 
- Kunnskapsdepartement (2011-2012) Melding til Stortinget nr. 13 Utdanning for velferd 
- NOU 2017:16 På liv og død 
- Helsedirektoratet (2011 – 2015) Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk 

nyresykdom- RapportHelsedirektoratet (2015) Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer 
for palliasjon i kreftomsorgen 

- Helsedirektoratet (2015 – 2017) Nasjonal handlingsplan for kreft 
- Helsedirektoratet (2019) Kompetanseløftet 
- Helse- og omsorgsdepartementet (2008-2009) St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen. Rett 

behandling – på rett sted – til rett tid. 
- Helse- og omsorgsdepartementet (2015) Demensplan 2020 
- Helse- og omsorgsdepartementet (2015) Omsorg 2020 
- Helse- og omsorgsdepartementet (2017) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre 
- Helse- og omsorgsdepartementet (2012 – 2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles 

ansvar 
- Prop. 71 L (2016 – 2017) Endringer i helselovgivningen 
- Samfunnsøkonomisk Analyse (2018) Helse-Norge 2014 – Hvordan vil framtiden bli? 
- VID (2017) Strategi 2018-2028, styringsdokumenter. 
- Von Oettingen, A. (2007)  
- World Health Organization (2018) Integrating palliative care and symptom relief into primary 

health care: a WHO guide for planners, implementers and managers 
- https://www.nsf.no/vis-artikkel/3871013/17036/Ny-videreutdanning---en-

kompetanserevolusjon-for-kommunene 
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Budsjett master i klinisk sykepleie, del 2, 2020-2026 
 

MASTER I KLINISK SYKEPLEIE 
OSLO        

NOK 1000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 Statsstøtte, resultatbasert    319 918 2 149 2 587 2 937 
 Statsstøtte, basis  226 451 451 451 226    
 Studieavgifter  215 619 920 1 083 1 187 1 187 1 187 
 INNTEKTER  441 1 070 1 690 2 452 3 562 3 774 4 124 
 Personalkostnader  -872 -1 782 -2 005 -2 208 -2 270 -2 334 -2 400 
 Øvrige driftskostnader  -10 -20 -20 -20 -20 -20 -20 
 Indirekte kostnader  -305 -610 -667 -724 -724 -724 -724 

 RESULTAT  
               
(746)    (1 342)       (1 002)            (500)              548               696               980  

        
MASTER I KLINISK SYKEPLEIE 
BERGEN        

NOK 1000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 Statsstøtte, resultatbasert    374 1 104 2 229 2 448 2 557 
 Statsstøtte, basis          
 Studieavgifter  155 456 688 757 757 757 757 
 INNTEKTER  155 456 1 062 1 861 2 986 3 205 3 314 
 Personalkostnader  -517 -1 279 -1 433 -1 481 -1 522 -1 563 -1 606 
 Øvrige driftskostnader  -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 
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 Indirekte kostnader  -210 -505 -533 -533 -533 -533 -533 

 RESULTAT  
             
(582)        (1 338)            (914)            (163)              921  

            
          1 099  

             
        1 165  

        
MASTER I KLINISK SYKEPLEIE 
TOTALT        

NOK 1000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 Statsstøtte, resultatbasert  0 0 693 2 022 4 378 5 035 5 494 
 Statsstøtte, basis  226 451 451 451 226 0 0 
 Studieavgifter  370 1 075 1 608 1 840 1 944 1 944 1 944 
 INNTEKTER  596 1 526 2 752 4 313 6 548 6 979 7 438 
 Personalkostnader  -1 389 -3 061 -3 438 -3 689 -3 792 -3 897 -4 006 
 Øvrige driftskostnader  -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
 Indirekte kostnader  -515 -1 115 -1 200 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 

 RESULTAT  
           
   (1 328) 

            
      (2 680)      (1 916) 

                                      
(663) 

             
       1 469  

             
         1 795  

                             
2 145 
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Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av 
relevans for utdanningen 

 
Studieretning helsesykepleie Total FOU  
Kari Glavin professor Fast 100 80 helsesykepleier Høgskolepedagogikk 1991 

 
Metoder og arbeidsmåter i 
helsesøstertjenesten 
Nye familier 
Vitenskapsteori og metode 

Hilde Egge 
Program 
ansvarlig 

Førstelektor 
50% studieleder 

Fast 50 Ikke søkt dette 
året 

helsesykepleier 2016: UH Ped på HIOA 
 
 

Helsesykepleiers 
tjenesteutøvelse. 
Grunnlagsforståelse 
og rammer  
Metoder og arbeidsmåter 
Helsesykepleier som 
samfunnsaktør 

Grete 
Savosnick 

høgskolelektor Fast 100 25 helsesykepleier 2001: Flerkulturell 
pedagogikk, UIO. 
 

Helsesykepleiers 
tjenesteutøvelse. 
Grunnlagsforståelse og 
rammer. 
Etniske minoriteter 

Åshild Wik 
Despriee 

Høgskolelektor/ 
stipendiat 

Fast 100 50 stipendiat helsesykepleier 2017: UH pedagogikk  Helsesykepleiers 
tjenesteutøvelse 
Grunnlagsforståelse og 
rammer. 

Live S. 
Nordhagen 

Høgskolelektor/ 
stipendiat 

Fast 100 50 stipendiat helsesykepleier 1993: Praktisk pedagogisk 
utdanning  

Helsesykepleiers 
tjenesteutøvelse 
Grunnlagsforståelse og 
rammer. 
Vitenskapsteori og metode 
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Studieretning nefrologisk sykepleie Faglig årsverk Fagkompetanse  Pedagogisk kompetanse Forskning/ fagutvikling av 
relevans for utdanningen 

   Total FOU    
Amin Amro førsteamanuensis 

 
Fast 100 30 Dialysesykepleier   2019: Basiskurs i 

høgskolepedagogikk 
Deltaker i Nyremedisinsk 
forskergruppe – OUS 

Kristin 
U.Hjorthaug 

førsteamanuensis Midl. 20     

Total   1,2     
 

1 ansatt 
overflyttes til 
bachelro i 
sykepleie, 
men skal 
erstattes ved 
utlysning 

Høgskolelektor  100 skal inn  helsesykepleier  Helsesykepleiers  
tjenesteutøvelse 
Grunnlagsforståelse og 
rammer for 
helsesykepleietjenesten 

Nanna 
Voldner (fases 
snart ut)  

førsteamanuensis Fast 10  jordmor Deltatt på (men ikke 
gjennomført) UHPED 

Vitenskapsteori og metode 
Etniske 
minoriteter/migranter 

Nina Oldsvold førsteamanuensis Fast 100 35   Vitenskapsteori og metode 
 

Beate Larsen 
Solberg 

Høgskolelektor / 
stipendist 

 100 75 stipendiat   Helsesykepleiers 
tjenesteutøvelse 

Totalt   7,6     
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Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av 
relevans for utdanningen 

Studieretning palliativ sykepleie Total FOU  
Sidsel Ellingsen 
fagansvarlig 

førsteamanuensis Fast 100 30 Anestesisykepleier,  
Phd. innen palliasjon 

Ledelse i sykepleie (1991) 
Praktisk pedagogikk (1997). 
Veiledning (2000). 
Kunnskapsbasert 
undervisning og praksis 
(2004). 
 

Palliativ omsorg. 
Brukermedvirkning. 
Pasient erfaringer. 
Grunnleggende fenomen ut fra 
et livsverdens perspektiv. 
Etikk. 
Forskningsmetode 
Er i professorløp 

Ragnhild Sekse førsteamanuensis Fast 20  
(perm  
2019) 

 Forskningssykepleier, 
seksolog, 
Phd med tema innen 
gynekologisk kreft. 

 Per i dag primært veiledning av 
studenter på avsluttende 
oppgave 

Åsa Roxberg professor Fast 10  Sykepleier 
Ph.d. in Caring 
Sciences, Åbo Academy 
(2005) 
Professor i omvårdnad, 
Halmstad University 
(2018) 

Sykepleielærer, Lund 
Universitet (1984) 

Grunnleggende prinsipper i 
palliasjon / omsorg. 

Total    1,3     

Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-betegnelse Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av 
relevans for utdanningen 
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Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av 
relevans for utdanningen 

 
Studieretning kreftsykepleie Total FOU  
Marie K. Mæland 
(går av 1.8.20) 

førstelektor Fast 60 
 

10 kreftsykepleier 1984: Pedagogisk seminar, UIB. 
1994: Ped. Grunnfag, NLA 

 Underviser innen ulike tema 

Elin O. Eriksen høgskolelektor Fast 60 10 kreftsykepleier Videreutd. i veiledning. 
Genetisk veileder HUS. 

Er i førstekompetanseløp. 
Underviser innen ulike tema 
kreftsykepleie og palliasjon. 
 
 

Karen Gissum høgskolelektor Fast 20  kreftsykepleier  Hovedstilling ved BIS. Har 
ulike veiledning- og 
undervisningsoppgaver innen 
kreftsykepleie. 

Mardon 
Breimoen 
Programansvarlig  
Oslo  

høgskolelektor 
 

Fast 100  kreftsykepleier Pedagogikk grunnfag, UiO, 
1982/1983. Veiledningskurs, 
Diakonhjemmet 

Administrasjon 
Kreftsykepleie  
Leder av Norsk selskap for 
sykepleieforskning 

Anne Øverlie høgskolelektor Fast 100 25 kreftsykepleier 1987: praktisk ped . 
halvtårsenhet, Bergen 
lærerhøgskole 
 

Nursing Science and 
Anaesthetics 
Kreftsykepleie 
 Regionleder i Kreftforeningen 
 

Trude Haugland første 
amanuensis 

Fast 100 30 sykepleier Pedagogikk grunnfag. 
 

PhD i kreftomsorg. 
Helserelatert livskvalitet 
Nevroendokrin kreft 
Vitenskapsteori og metode 
Kreftsykepleie 
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Total                                  FH-B 1,4    FH-O 3,0 
 

    

 

 

Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av 
relevans for utdanningen 

 
Studieretning gerontologisk sykepleie Total FOU  
Linda Rykkje førsteamanuensis Fast 100 30 sykepleier UH ped. 20 stp  
Oddvar 
Førland 

professor Fast 20  sykepleier   

Frode 
Jacobsen 

professor Fast 20     

total   1,4     
 
 
Ansatte som 
bidrar faglig 

Stillings-
betegnelse 

Ans. 
Forh. 

Faglig årsverk  Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Forskning/fagutvikling av relevans 
for utdanningen 

Studieretning akuttmedisinsk sykepleie Total FOU  
Hilde Smith-
Strøm  
fagansvarlig 

førsteamanuensis Fast 100 30 sykepleier Videreutdanning i 
veiledningspedagogikk 30 stp. 
 

Phd i diabetes fotsår, telemedisin, 
epidemiologi. Undervisning og 
veiledning i metode,KBP, simulering og 
kvalitetsforbedring/prosjekter. 
Veileder ph.d student, deltar i flere 
forskningsgrupper ekstern og internt. 

Ingrid Hage førstelektor Fast 60 10 sykepleier Relevant praktisk-pedagogisk 
kompetanse som har kvalifisert 
for opprykk til førstelektor 

Prosesskunnskap i sykepleie, 
forbedringsarbeid i praksis, 
forbedringskunnskap i sosial- og 
helsefaglige utdanninger, pasienten 
som partner i helsetjenesten.  Deltar i 
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forskningsgruppe FH-B. 
Har 50% stilling i praksis ved legevakt 

Elisabeth H. 
Hansen 

førsteamanuensis Fast 20  sykepleier Høgskolepedagogikk fra 2016. 
Fordypningsped 2018 – 2019. 
 

Phd i legevakt. Forsker og underviser 
ved USN. Underviser i klinisk vurdering 
av henvendelser per telefon og mottak 
i legevakt, simulering og evaluering av 
innhold av samtaler. Er i avslutningen 
av professorløp 

Jana Hoff 
Midelfart 

professor Fast  50  nevrolog Tar VID høgskole ped våren 
2020 
Har ped kurs ved UiB 

 Underviser i ulike medisinske emner 
og metode 

Øystein 
Wendelbo 

førsteamanuensis Fast  50  Spesialist i 
intensivmedisin og 
infeksjonsmedisin 

Tar VID høgskole ped våren 
2020 

Underviser i ulike medisinske emner. 
Er i professorløp. 

total   2,8     
 
 
Professor Herdis Alvsvåg er knyttet til videreutdanningene FH-B , og underviser og veileder ved flere av dem.  Hun har omfattende publikasjoner innen 
tema helsefremming og sykdomsforebygging, eldreomsorg, omsorgsteknologi, i nasjonale og internasjonale tidsskrift samt bokkapittel innen klinisk 
sykepleie. Veileder phd.kandidater.  
Professor Charlotte Delmar er knyttet 10% til FH- B videreutdanningene fra våren 2019. 
 
Av det totale fagmiljøets høgskolelektorer er det 2 stipendiater knyttet til helsesykepleie som er godt i gang med arbeidet.  
 
Kompetansekrav til mastergrader fra NOKUT  

 
x I følge kravene til mastergrader fra NOKUT, skal minst 50 % av årsverkene knyttet til studietilbudet være ansatte som har hovedstilling 

ved institusjonen. Dette kravet fyllet vi. 
 

x Videre skal 50% av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10% med professor – eller 
dosent kompetanse.  

 
24.05.2020 
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1. Presentasjon av studiet  
 

 1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 
Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å 
utdanne sykepleiere som kan kombinere vurderings- 
og handlingskompetanse i komplekse og 
sammensatte kliniske situasjoner, basert på 
selvstendige vurderinger og beslutninger med 
bakgrunn i kunnskap og verdier. Studiet vektlegger 
analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, kritisk 
refleksjon og dannelsesaspekter i profesjonell 
praksis. Dette skal bidra til økt pasient- og 
brukersikkerhet og forbedring av faglig standard, 
verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling. 

Masterstudiet i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med 
nasjonale føringer og helsepolitiske reformer.  Kortere 
liggetid i sykehus fører til avanserte oppgaver for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, noe som 
krever en mer omfattende og koordinert oppfølging og 
samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten kompetente sykepleiere som kan 
initiere og delta i utviklingsarbeid og forskning og være pådrivere til å endre praksis i alle 
deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med spesialkompetanse i klinisk 
arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, helseledelse, fagutvikling og 
forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som gir den beste faglige 
støtte, hjelp og oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks 
studieretninger. Den første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 
studiepoeng). De seks videreutdanningene er: 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
(https://www.vid.no/studier/akuttmedisinsk-sykepleie-videreutdanning/) 

x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 
x Videreutdanning i helsesykepleie 
x Videreutdanning i kreftsykepleie 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet 
Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
forskningsetikk. En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer 
til, presenteres i studieplanen.  

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode:  
Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: 
Mastergrad   

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 6 uker 

Fastsatt studietid: 4 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Bergen 
Haraldsplass 
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Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan 
relateres til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk 
relevans. Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse 
av profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på 
og sikring av optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning akuttmedisinsk sykepleie 

Akuttmedisinsk sykepleie utøves til pasienter med akutte sykdommer, skader og alvorlige 
tilstander som krever rask og kompleks behandling. Den akuttmedisinske sykepleieren møter 
pasienter og deres pårørende i svært sårbare situasjoner der det ofte handler om liv og død. 
Fagfeltet er bredt, pasientgruppen dekker hele livsløpet og akutte situasjoner kan oppstå i 
alle deler av helsetjenesten. Akuttmedisinsk sykepleie inngår i tverrfaglig teamarbeid i hele 
den akuttmedisinske kjeden. Kjeden er et uttrykk for samfunnets samlede organisatoriske, 
personellmessige og materielle beredskap og det er behov for akuttmedisinsk sykepleie i alle 
deler av kjeden. 

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  
Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. 
Samarbeid for gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i 
avansert faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, 
herunder; helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, 
administrasjon og ledelse. Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte 
omsorgen, som mot deltakelse i tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker- og 
pårørendesituasjoner. Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare 
situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle 
kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er både relasjonell, konkret og moralsk. Den 
retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og handling. At omsorgen er moralsk 
innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som bringes inn i situasjonen som 
er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i klinisk sykepleie. 
Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon og 
samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  

Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det 
legges vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, 
og hvor avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er 
ikke avstand eller tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men 
studiet fremmer refleksjon og bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  
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x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   

Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. 
Helsetjenesten reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. 
Reformer planlegges og gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike 
instanser, etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på 
helsestasjoner og skoler, samt i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er 
vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin fagkompetanse bidrar til samarbeid, 
samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres 
både gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og 
ledelse, samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk 
sykepleie gir kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge tema, spørsmål og problemstillinger hvor kun 
personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og 
utvikling som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav  
 

Studiet retter seg mot sykepleiere som arbeider, eller ønsker å arbeide med pasienter med 
akutt og/eller kritisk sykdom eller skade, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling 
eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.   
 
For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget 
norsk autorisasjon som blir vurdert.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.2  

For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.3 

Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 
studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 

                                                
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
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For søkere med videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med 
påbyggingsdelen, og må bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynne.  

 

3. Læringsutbytter 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjons-
rammeverket for høyere utdanning.4 Etter fullført master i klinisk sykepleie skal kandidaten 
ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor akuttmedisinsk sykepleie og spesialisert innsikt i 
fagområdets målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om fagområdets ulike vitenskapelige perspektiver, teorier, 
politiske og juridiske rammer og forskning når det gjelder spesialitetens fagfelt, 
nasjonalt og internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og 
livssynsmessig mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 
Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
akuttmedisinsk sykepleie og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske 
problemløsninger 

x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
pasient- og brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og 
kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

  

Generell kompetanse: 
Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen kliniske praksis 

                                                
4 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i 
etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og 
faglige tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

x kan bidra til pasient- og brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av 
tjenester og sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, 
vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og 
bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og 
studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med 
arbeidskrav mellom ukesamlingene.     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Selvstudier 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
x Observasjon/praksisstudier 
x Veiledning 
x Ressursforelesninger 

 
5. Internasjonalisering 
VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  

Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet 
for å utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et 
semester ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 
kompetanse og bidra til økt kulturforståelse.  
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Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt 
mobilitetsvindu vil for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes 
som erstatning for ett valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt 
arbeide med deler av masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. 
eller 4. studieår. Alternativt kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle 
studieårene. Studentene kan ta initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap 
til akuttmedisinsk sykepleies fagmiljøer internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av den 
akuttmedisinske sykepleiens fagområder gjennom pensum og undervisningstema. Dialog 
med det internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av 
litteratur, aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens 
nettside. Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Praksisstudiene er obligatoriske og har et samlet omfang på 6 uker. Egen plan for 
praksisperiodene blir utarbeidet. Fravær over 10% per praksisperiode medfører at praksis 
ikke blir bestått før overskredet fravær er tatt igjen. Fraværsprosenten regnes i totalt antall 
timer fravær i praksis i den aktuelle praksisperioden. Studenten kan på eget initiativ 
tilrettelegge for praksis på eget hjemsted, forutsatt at praksisstedet godkjennes av 
fagansvarlig ved høgskolen. I studiets 2. del inngår 15 timer hospiteringspraksis i en 
helsetjenestekontekst.  
 
Politiattest innkreves før studenten kan gå ut praksis. 

 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. 
Eksamensdatoer og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb 
og på elektronisk læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole5.   

For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent 
og eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80% fremmøte på hvert 
emne. Fravær i undervisning over 20% kan kompenseres med et ekstra arbeidskrav.  

 
  
 

 

                                                
5 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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8. Studiets oppbygning 
 

DELTID 
 

1. studieår 
 

 

Emnekode 
 

Emnenavn 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 
 
MAKSAKU5100 

 

Akutt- og allmennmedisinsk sykepleie 
(inkludert praksisstudier) 

15 Høst O  

 
MAKSAKU5200 

 

Traumatologi 
(inkludert praksisstudier) 

15 Vår O 

  

2. studieår 
 

 

Emnekode 
 

Emnenavn 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 
 
MAKSAKU5000 

 

Grunnlagsforståelse og rammer i 
akuttmedisinsk sykepleie 

 

10 
 

Høst 
 

O 

 
MAKSPRO5000 

 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell 
praksis 

 

5 
 

Høst 
 

O 

 
MAKS5400 

 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

 

15 
 

Vår 
 

O  

 

3. og 4. studieår 
 

 

Emnekode 
 

Emne 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 
 
MAKS6000 

 

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

 
MAKS6200 

 

Forberedelse til masteroppgaven  
 

5 
 

Vår 
 

O 

 
MAKS6900 

 

Masteroppgave  
 

30 
 

Høst/Vår 

 

O 

  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning akuttsykepleie, godkjent i UU 20.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning akuttmedisinsk sykepleie 
  

9 

Emnebeskrivelser 
 

Akutt- og allmennmedisinsk sykepleie 
Emergency Nursing  
 
Innhold 
I dette emnet skal studenten tilegne seg utvidede 
medisinske og sykepleiefaglige kunnskaper og ferdigheter 
innenfor det kliniske arbeidsfeltet i de akuttmedisinske 
tjenestene. Under de enkelte temaene integreres fysiologi, 
patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi. Utvikling av 
vurderings- og handlingskompetanse vektlegges.  

Målet er at studenten arbeider kunnskapsbasert og utvikler 
høy kompetanse ved vurdering av kliniske 
pasientsituasjoner, samt handler med kyndighet og faglig 
skjønn i møte med pasienter i alle aldersgrupper.  

Hovedtemaer: 

x Medisinske og naturvitenskapelige emner 
x Somatiske og psykiske lidelser 
x Akutt- og allmennmedisinsk sykepleie 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten: 

x har avansert kunnskap om allmennmedisinske sykdommer, akutte og livstruende 
tilstander i ulike aldersgrupper 

x har avansert kunnskap om sykepleie til pasienter med akutte og livstruende 
sykdommer 

x har inngående kunnskap i systematisk pasientundersøkelse av pasienter  
x har avansert kunnskap om systemer for triagering og vurdering av hastegrad 
x har bred kunnskap om rusproblematikk, intoksikasjoner, psykiske lidelser, 

selvskading og suicidalitet  
x har inngående kunnskap om smerte og smertebehandling  

  

Emnekode: MAKSAKU5100 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 71 timer 
 
Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
30 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 
274 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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Ferdigheter: 
Studenten: 

x kan anvende systematisk pasientundersøkelse i vurdering og prioritering av 
pasientene  

x kan utøve avansert sykepleie ved akutt og/eller kritisk sykdom eller forverring av 
kronisk sykdom 

x kan anvende ulike kunnskapskilder og bruker disse i faglige vurderinger 
x kan arbeide selvstendig og som aktiv deltager i tverrfaglige team 

 

Generell kompetanse: 
Studenten: 

x har bred kunnskap og forståelse for ansvar, de ulike arbeidsoppgaver og 
kommunikasjonslinjer i den akuttmedisinske kjeden 

x er bevisst egne holdninger og møter pasienter og pårørende med respekt og omsorg  
x har forståelse for eget kompetanseområde og egen rolle i tverrfaglig samarbeid 

  
Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger 
x Gruppearbeid 
x Simulering/ferdighetstrening/systematisk pasientundersøkelse 
x Selvstudier 
x Praksisstudier 

 
 
Obligatoriske aktiviteter 

x Simuleringsøvelser 
x Praksisstudier med refleksjonsnotat 
x 80% fremmøte til undervisning 

 
Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 
 

Skoleeksamen 

     
5 timer A-F 
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Annet 
Praksisstudier: Studentene skal ha 2 praksisuker i kommunehelsetjenesten i 1. semester, 
fortrinnsvis i annen type virksomhet enn egen arbeidsplass. Praksis kan avvikles i prehospital 
tjeneste på legevakt, i hjemmesykepleien, avdeling for ØH-senger, eller i spesialisthelsetjenesten. 
Studentene skal utarbeide en plan for praksis.  
 
Refleksjonsnotat: Etter gjennomført praksis skal studenten skrive et refleksjonsnotat med fokus på 
organisering og tjenesteutvikling. Omfang 800 ord +/- 10%.  
 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Traumatologi 
Traumatology 
 
Innhold 
Emnet er en videreføring av emnet «Akutt- og 
allmennmedisinsk sykepleie» og vektlegger kunnskaper 
om traumer, traumebehandling og ferdigheter i 
akuttmedisinsk sykepleie til pasienter med kritisk og 
livstruende skade.  

 
Emnet vektlegger kunnskapsbasert praksis og fokuserer 
også på forhold knyttet til etisk utfordrende 
behandlingssituasjoner, samt brå og uventet død.  
 
Hovedtemaer: 

- Traumtatologi 
- Skademekanismer 
- Skadevurdering/triagering 
- Sykepleie til traumepasienter 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 
 

 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har avansert kunnskap om primær- og 
sekundærvurdering av traumepasienter 

x har bred kunnskap om sykepleie til 
traumepasienter 

x har bred kunnskap om rehabilitering av traumepasienter 
x har inngående kunnskap om organisering, roller og ansvar ved håndtering av 

traumepasienten i den akuttmedisinske kjeden 
x har kunnskap om ledelse av skadested  
x har inngående kunnskap om pasienter og pårørendes situasjon ved akutt/kritisk 

sykdom, skade og brå død 
 

 

Ferdigheter: 
Studenten 

x kan vurdere skadeenergi, skademekanisme og skadegradering av traumepasient  
x kan anvende systematisk pasientundersøkelse og iverksette livreddende behandling  

Emnekode: MAKSAKU5200 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 142 timer 
 
Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
30 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 
203 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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x kan bruke relevante kunnskaper og ferdigheter for å vurdere komplikasjonsutvikling 
hos traumepasienter 

x kan ivareta pårørende og andre involverte ved situasjoner som medfører alvorlige 
traumer og/eller brå død 

x kan analysere og evaluere traumehåndtering, både på individ- og systemnivå 
 

 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan samhandle og kommunisere tverrfaglig i den akuttmedisinske kjeden 
x kan utøve lederskap i akutte og uoversiktlige situasjoner 
x kan analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger innen fagfeltet 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Forelesninger 
x Gruppearbeid  
x Ferdighetstrening 
x Praksisstudier  
x Simulering 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Selvstudier 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 
x Praksisstudier i spesialisthelsetjenesten med refleksjonsnotat 
x Simulering 
x AHLR-trening 
x 80% fremmøte til undervisning 

 
 
 
Vurderingsordning 
 

 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
 

Skoleeksamen 
 

5 timer A-F 

 

Annet 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Grunnlagsforståelse og rammer i akuttmedisinsk sykepleie 
Understanding Basic Phenomena and Framework – Emergency Medicine 
 

Innhold 
Emnet skal gi studentene økt kunnskap om helse-  
og velferdssystemet og innsikt i helsetjenestens 
kompleksitet og organisering, med vekt på akuttmedisinske 
tjenester. Verdier, tradisjoner, prioriteringer, lover og 
retningslinjer danner grunnlag for klinisk sykepleie og 
profesjonsutøvelse preget av samhandling, kommunikasjon 
og tverrfaglig tilnærming. Systemforståelse og kunnskap om 
tjenesteutvikling står sentralt. Lærings-, mestrings- og 
endringsprosesser tar utgangspunkt i brukermedvirkning og 
rettigheter.  

Hovedtemaer: 

x Helse og sykdom i et livsløpsperspektiv 
x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer 
x Sentrale fenomener og begreper 
x Akuttmedisinsk kjede, struktur og oppbygning 
x Samhandling, faglig ledelse og tverrfaglighet 
x Forbedringskunnskap 
x Læring og formidling 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, 
inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 

Studenten  

x har inngående forståelse av hva det innebærer å arbeide kunnskaps- og verdibasert 
x har inngående kunnskap om lover, forskrifter og rammebetingelser for 

akuttmedisinske tjenester 
x har inngående kunnskap om organisering av den akuttmedisinske kjeden 
x har inngående kunnskap om beredskap, nødmeldetjenesten og Norsk indeks for 

medisinsk nødhjelp 
x har avansert kunnskap om sammenhengen mellom pasientbehandling, 

tjenesteutøvelse og faglig og personlig utvikling 
x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, ledelse og veiledning 

 
 
Ferdigheter: 

Studenten 

x kan vurdere og håndtere henvendelser om øyeblikkelig hjelp   

Emnekode: MAKSAKU5000 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  
Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer  

Progresjonskrav: Nei 
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x kan håndtere systemer som sikrer god akuttmedisinsk praksis 
x kan ta operativt lederansvar i akutte situasjoner  
x kan undervise og veilede kollegaer og helsepersonell 
x kan undervise og veilede pasienter og pårørende 
x kan anvende relevante metoder for kvalitetsforbedring av tjenestene 

 
Generell kompetanse 

Studenten 

x har en faglig og etisk bevisst holdning til forskning, erfaringer og brukermedvirkning 
x har et reflektert forhold til sykepleiefagets egenart i relasjon til andre helsefag og 

yrkesgrupper  
x kan arbeide utfra et helsefremmende og forebyggende perspektiv gjennom livsløpet 
x kan delta i tverrfaglig samhandling på tvers av grupper, sektorer og instanser 
x kan bidra til pasientsikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av akuttmedisinske 

tjenester og sektorer i hele pasientforløpet 
x har forståelse for helsetjenestens kompleksitet og kan bidra til nytenkning i 

innovasjonsprosesser 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Forelesninger 
x Student aktive metoder 
x Selvstudier 
x Veiledningsøvelser 

 

Obligatoriske aktiviteter 
x Gruppearbeid med fremlegg 

x 80% fremmøte til undervisning 
 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Hjemmeeksamen Ett semester Bestått/ikke bestått 
 

Utfyllende informasjon om vurdering 
 
Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave (individuell eller gruppe) som er relatert til aktuelt 
klinisk arbeidsfelt. Oppgavens omfang er 3000 ord +/- 10%.   

 

Annet 

Alle deler av obligatoriske aktiviteter og vurderingsordningen må være godkjent/bestått for at 
emnet som helhet skal være bestått. 
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Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
 

 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

Emnekode: MAKSPRO5000 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter: 
Studenten 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

 
Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som 
involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper og 
retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 
 

Ferdigheter: 
Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 
 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 

x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 
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x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgavemed en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

 
Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

 
Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Profesjon, deltakelse og kontekst 
Profession, Participation and Context 

 

Innhold 
Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp i ulike pleie- og 
behandlingssammenhenger. Faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet, oversikt og 
sammenheng mellom aktiviteter, aktører og behandlingsnivåer identifiseres og gjøres til 
gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på sykepleie og arbeidsorganisering. 

 

Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og 

dialogiske modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 

Emnekode: MAKS6000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 
Hospiteringspraksis 15 timer 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
345 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 
pasientforløp 

x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 
beslutningsprosesser  

 
Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å 
kunne vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende 
praksiser 

x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 
arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 

x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 
velferdsteknologiske løsninger 

x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike 
kliniske situasjoner og kontekster 

x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  

x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt 

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og 
sammenheng i tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

 

Generell kompetanse: 
Studenten 
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x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle 
problemstillinger som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og 
sykepleietjenesten spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og 
hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 

 
Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 
Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord 

/gruppe 2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

 
Pensum 
 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Valgemne 
Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. 
På nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i 
inneværende og kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes 
som valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til 
innpassing før etter opptak og innvilget studierett.  

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven.   

 
Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 

 
Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Det vil bli utviklet praksisnære valgemner som også vil kunne knyttes til masteroppgaven.   
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Forberedelse til masteroppgave 
Preperations for the Master Thesis 

Innhold 
Hensikten med emnet er at studenten skal lære å 
utvikle og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for egen 
masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring i å 
skrive en prosjektplan og studenten blir fortrolig med 
de ulike elementene som inngår i en slik plan. Videre 
vektlegges kunnskap om hvordan etablere 
sammenheng mellom tema, teori, problemstilling og 
metode i et forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske problemstillinger 

i eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene  
som inngår i en prosjektplan 

x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 

Emnekode: MAKS6200 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:  
Studentene må ha bestått 
fellesemnet Vitenskapsteori, 
forskningsmetoder og 
forskningsetikk 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og 
gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte 
problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 
x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
x Muntlig presentasjon 

x 80% fremmøte til undervisning 
 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 
 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Masteroppgave 
Master Thesis 

Innhold 
Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset 
forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet. 
Masteroppgaven skal ha en systematisk og metodisk 
oppbygning og være forankret i aktuell og relevant 
vitenskapelig litteratur, teoretisk perspektiv og i et 
kvalitativt og/eller kvantitativt datamateriale som 
belyser den problemstilling studenten selv har utviklet 
i samråd med veileder. Studenten kan knytte seg til 
aktuelle interne eller eksterne forskningsmiljøer og 
prosjekter. Det vil bli holdt masterseminar der 
studenten vil få trening i å presentere eget arbeid og 
gi tilbakemelding til medstudenter. 

 

Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 
 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med forskningsetiske normer 

 
Generell kompetanse: 
Studenten 

Emnekode: MAKS6900 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 
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x viser evne til å gi en presis fremstilling av eget arbeid og til å kunne formidle dette til 
fagfeller og allmennheten 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

Obligatoriske aktiviteter 
x Deltakelse på masteroppgaveseminar 

x 80% fremmøte til undervisning 
 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Individuell masteroppgave 
 

1-2 semestre 
 

A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Godkjenning forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid og to tilbakemeldinger til 
medstudenter. 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Studieplan for master i klinisk sykepleie 

- studieretning helsesykepleie 

 

120 studiepoeng 

 

 

 

 

Programme Description for Master of  

- Specialization in Public Health Nursing 

 

120 ECTS 

 

 
 

 

 

 

Fakultet for helsefag 

Faculty of Health Studies 

 

VID Oslo 

 

Godkjent 29. april 2020 av Utdanningsutvalget 

Approved 29 April 2020 by The Education Comittee 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

1 
 

 

Innhold   

 

1. Presentasjon av studiet ......................................................................................................2 

2. Målgruppe og opptakskrav .................................................................................................4 

3. Læringsutbytte ....................................................................................................................5 

4. Arbeids- og undervisningsformer ........................................................................................6 

5. Internasjonalisering ............................................................................................................6 

6. Praksisstudier .....................................................................................................................7 

7. Vurderingsformer ................................................................................................................8 

8. Studiets oppbygning ...........................................................................................................9 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................10 

Grunnlagsforståelse og rammer for helsesykepleietjenesten ............................................10 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis...........................................................13 

Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1 .................................................................................15 

Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2  ................................................................................18 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk .....................................................21 

Profesjon, deltakelse og kontekst......................................................................................24 

Valgemne .........................................................................................................................27 

Forberedelse til masteroppgave ........................................................................................28 

Masteroppgave .................................................................................................................30 

 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

2 
 

1.  Presentasjon av studiet 
  

1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 

Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å utdanne 
sykepleiere som kan kombinere vurderings- og 
handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske 
situasjoner, basert på selvstendige vurderinger og beslutninger 
med bakgrunn i kunnskap og verdier. Studiet vektlegger 
analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, kritisk refleksjon 
og dannelsesaspekter i profesjonell praksis. Dette skal bidra til 
økt pasient- og brukersikkerhet og forbedring av faglig 
standard, verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling. 

Master i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med nasjonale 
føringer og helsepolitiske reformer. Kortere liggetid i sykehus 
fører til avanserte oppgaver for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, noe som krever en mer omfattende og 
koordinert oppfølging og samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten 
kompetente sykepleiere som kan initiere og delta i utviklingsarbeid og forskning og være 
pådrivere til å endre praksis i alle deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med spesialkompetanse i klinisk 
arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, helseledelse, fagutvikling og 
forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som gir den beste faglige 
støtte, hjelp og oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks 
studieretninger. Den første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 
studiepoeng). De seks videreutdanningene er: 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 
x Videreutdanning i helsesykepleie (https://www.vid.no/studier/videreutdanning-i-

helsesykepleie/) 
x Videreutdanning i kreftsykepleie 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet 
Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
forskningsetikk. En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer 
til, presenteres i studieplanen.  

Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan 
relateres til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk 
relevans. Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode: MAKS 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium:  

Mastergrad 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 10 uker 

Fastsatt studietid: 4 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 

 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

3 
 

Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse 
av profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på 
og sikring av optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning helsesykepleie 

Helsesykepleiers arbeidsområde i kommunehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til 
helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler og på 
helsestasjon. Helsestasjonstilbudet når fram til nesten alle barn de første leveårene 
uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon, og medvirker til utjevning av sosial ulikhet i helse. 
Helsestasjon for ungdom har stor oppslutning blant unge mellom 13 og 20 år.  

Svangerskaps- og barselomsorgstjenester er en kommunal oppgave. Med kortere føde- og 
barseltid i spesialisthelsetjenesten blir helsesykepleiernes omsorg for mødre og nyfødte barn 
i hjemmene utvidet. Ikke minst vil helsesykepleierne ha en viktig veiledende funksjon i møte 
med førstegangsforeldre, noe som kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst.  

Målet med skolehelsetjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode sosiale og 
miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Opplæringsloven pålegger 
skolene en plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og 
oppfølging av barn og unge. Plikten gjelder samarbeid i konkrete saker for enkeltelever og 
samarbeid på systemnivå. Skolen og helsetjenesten har en gjensidig plikt som handler om at 
helse og pedagogikk henger sammen for elevene.  

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  

Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. 
Samarbeid for gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i 
avansert faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, 
herunder; helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, 
administrasjon og ledelse. Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte 
omsorgen, som mot deltakelse i tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker- og 
pårørendesituasjoner. Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare 
situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle 
kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er både relasjonell, konkret og moralsk. Den 
retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og handling. At omsorgen er moralsk 
innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som bringes inn i situasjonen som 
er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i klinisk sykepleie. 
Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon og 
samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  
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Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det 
legges vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, 
og hvor avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er 
ikke avstand eller tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men 
studiet fremmer refleksjon og bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  

 

x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   

Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. 
Helsetjenesten reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. 
Reformer planlegges og gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike 
instanser, etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på 
helsestasjoner og skoler, samt i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er 
vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin fagkompetanse bidrar til samarbeid, 
samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres 
både gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og 
ledelse, samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk 
sykepleie gir kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge tema, spørsmål og problemstillinger hvor kun 
personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og 
utvikling som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppen for mastergradsstudiet er sykepleiere som ønsker å jobbe forebyggende og 
helsefremmende med barn, unge og familier, og som er opptatt av fagutvikling. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling 
eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.   

Det kreves et karaktersnitt på minimum C (2,7) fra utdanningen som utgjør 
opptaksgrunnlaget. 

20% av studentmassen forbeholdes sykepleiere i helsesykepleierstillinger. 

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget 
norsk autorisasjon som blir vurdert.  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

5 
 

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.1  

For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.2 

Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 
studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 
For søkere med videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med 
påbyggingsdelen, og må bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynne.  

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning3. Etter fullført master i klinisk sykepleie, skal 
kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor helsesykepleie og spesialisert innsikt i fagområdets 
målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om helsesykepleiens ulike vitenskapelige perspektiver, 
teorier, politiske og juridiske rammer og forskning innenfor helsesykepleiers 
fagområder nasjonalt og internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og 
livssynsmessig mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
helsesykepleien og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger 

x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og 
kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

                                                
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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Generell kompetanse: 

Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen klinisk praksis 

x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i 
etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og 
faglige tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

x kan bidra til brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og 
sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, 
vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og 
bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og 
studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert..     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Studentaktive læringsformer 
x Selvstudium 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
x Observasjon/praksisstudier 
x Seminar og veiledning 

 

5. Internasjonalisering 
VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  
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Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet 
for å utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et 
semester ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 
kompetanse og bidra til økt kulturforståelse.  

Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt 
mobilitetsvindu vil for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes 
som erstatning for ett valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt 
arbeide med deler av masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. 
eller 4. studieår. Alternativt kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle 
studieårene. Studentene kan ta initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap 
til helsesykepleiens fagmiljøer internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av 
helsesykepleierens fagområder gjennom pensum og undervisningstema. Dialog med det 
internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, 
aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens 
nettside. Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Rammeplan og forskrift for helsesykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet av 1. desember 2005 forutsetter at 15 studiepoeng avsettes til 
spesifikk yrkesrettet praksis. Erfaring fra praktisk yrkesutøvelse utgjør derfor en sentral del 
av denne profesjonsutdanningen. Hensikten med praksisstudier er at studentene gjennom 
observasjon og praksisnær undervisning/veiledning videreutvikler nødvendig 
handlingskompetanse som helsesykepleier, anvender sine teoretiske kunnskaper kritisk og 
reflekterer over egen praksis. Praksisstudier skal videre gi kunnskap og innsikt i metoder og 
arbeidsmåter i helsesykepleiertjenesten for å kunne arbeide selvstendig med 
problemløsning, fagutvikling og kvalitetssikringsarbeid på et faglig forsvarlig grunnlag.  
Teoretisk og praktisk undervisning danner til sammen grunnlag for begrepsdannelse, innsikt 
og utvikling av helsesykepleierfaglig kompetanse. 

Praksisstudier gjennomføres i en kommune/bydel som høgskolen har samarbeidsavtale 
med. Alle praksisstudier skal i prinsippet gjennomføres innenfor samme kommune/bydel med 
mindre permisjoner fører til utsatt praksis. Studenten kan da ikke garanteres å komme tilbake 
til samme praksisplass. Praksisstudier bygger på studentens autorisasjon som sykepleier. 
Studenten utfører selvstendige helsesykepleiefaglige oppgaver og har helsesykepleier som 
praksisveileder. Høgskolen har ansvar for at studenten får praksisplass. Studenten må ta 
imot den praksisplassen som blir tildelt. Det vil om mulig tas geografiske hensyn.  

Studentene skal planlegge praksisstudiene i samråd med sin praksisveileder ut fra forventet 
læringsutbytte for utdanningen, arbeidskrav og egne læringsbehov. Vurderingsskjema og 
sjekkliste er veiledende for innholdet i praksisstudiene.  

Studenten har krav på en forventningssamtale med veileder i løpet av første praksisuke og 
minimum en planlagt veiledningstime pr. uke med praksisveileder. Studenten har ansvar for 
å ha aktuelt veiledningsgrunnlag til veiledningssamtalen. 
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Praksisstudiene er obligatoriske og har et samlet omfang på 10 uker. De gjennomføres med 
krav om 40 timers arbeidsinnsats per uke (det vil si 30 timer til stede i praksis og 10 timer 
selvstudium). Egen plan for praksisperiodene blir utarbeidet. Fravær over 10% per 
praksisperiode medfører at praksis ikke blir bestått før overskredet fravær er tatt igjen. 
Fraværsprosenten regnes i totalt antall timer fravær i praksis i den aktuelle praksisperioden  

I studiets 2. del inngår 2-3 dagers hospiteringspraksis i en helsetjenestekontekst. 

Politiattest innkreves før studenten kan gå ut i praksis. 

 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. 
Eksamensdatoer og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb 
og på elektronisk læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole4.   

For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent 
og eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80% fremmøte på hvert 
emne. Fravær i undervisning over 20% kan i noen tilfeller kompenseres med et ekstra 
arbeidskrav.  

 
  
 

 

  

                                                
4 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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8. Studiets oppbygning  
 

DELTID 

 

1. studieår 

 

 

Emnekode 
 

Emne 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 

MAKSHEL5000  

Grunnlagsforståelse og rammer for 
helsesykepleiertjenesten 

 

10 
 

Høst 
 

O  

MAKSPRO5000  

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Høst  

O 

MAKSHEL5100  

Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1  
(inkludert praksisstudier)  

 

15 
 

Vår 
 

O 

 

2. studieår 

 

 

Emnekode 
 

Emne 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 

MAKSHEL5200  

Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2  
(inkludert praksisstudier) 

 

15 
 

Høst 
 

O  

MAKS5400  

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

 

15 
 

Vår 
 

O 

 

3. og 4. studieår 
 

 

Emnekode 
 

Emne 
 

Stp 
 

Semester 
 

O/V 

MAKS6000  

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

MAKS6200  

Forberedelse til masteroppgave  
 

5 
 

Vår 
 

O 

MAKS6900  

Masteroppgave  

 

30 
 

Høst/Vår 

 

O 
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Emnebeskrivelser 
 

 

Grunnlagsforståelse og rammer for helsesykepleiertjenesten 

Understanding Basic Phenomena and Framework for Public Health 

Nursing 

 
Innhold 
Emnet gir en innføring i sentrale begreper og fenomener i 
folkehelsearbeidet i kommunen generelt og innenfor 
helsesykepleiertjenesten spesielt.  
Emnet skal gi et grunnlag for kritisk refleksjon  
over ulike definisjoner av helse, helsefremmende  
og forebyggende arbeid samt grunnlag for å vurdere 
helsesykepleiers rolle innenfor folkehelsearbeidet, også 
lederfunksjonen.  

Emnet gir kunnskap om befolkningens helsebehov og 
ulike faktorer som virker inn på befolkningens helse. 
Videre presenteres ulike nivåer av forebygging (primær, 
sekundær, tertiær nivå og individ, samfunn, systemnivå). 
Betydningen av tverrfaglig samhandling vil bli vektlagt, 
samt lover og forskrifter som styrer helsesykepleierens 
arbeid.  

Emnet skal i tillegg gi studenten innsikt i å arbeide 
kunnskapsbasert med kliniske problemstillinger. 
Studenten skal utvikle ferdigheter i litteratursøk og kritisk 
vurdering av tilgjengelig kunnskap. Studenten skal 
anvende denne kunnskapen i kliniske beslutninger der 
erfaring, skjønn, brukernes preferanser, verdier og 
rammefaktorer trekkes med i vurderingene. Studenten 
skal kunne vurdere kunnskapsgrunnlaget for ulike 
intervensjoner. 
 

Hovedtemaer: 

x Helse og sykdom  
x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer for 

helsesykepleie 
x Samhandling, ledelse og tverrfaglighet 
x Sentrale fenomener og begreper i helsesykepleie 
x Kunnskapskilder 
x Forbedringskunnskap 
x Læring og formidling 

 

 

Emnekode: MAKSHEL5000 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang:  

Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten  
 

x har inngående forståelse av hva det innebærer å arbeide kunnskaps- og verdibasert 
x har inngående kunnskap om lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold i 

kommunehelsetjenesten knyttet til folkehelsearbeid generelt og 
helsesykepleiertjenesten spesielt 

x har inngående kunnskap om perspektiver på fysisk og psykisk helse relatert til 
helsesykepleiertjenesten 

x har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og egen yrkesrolle, samt 
om samhandling, samarbeid og tjenestekoordinering 

x har inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og faglig ledelse i 
helsesykepleiertjenesten 

x har inngående kunnskap om begreper og teorier som utgjør et faglig grunnlag for 
forståelsen av helsesykepleie som fag, profesjon og vitenskap 

x har inngående kunnskap om grupper og gruppeprosesser 
x har inngående kunnskap om faktorer som påvirker befolkningens helsetilstand og 

ulike gruppers behov for forebyggende helsehjelp 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan kritisk vurdere kunnskap som grunnlag for kliniske beslutninger 
x kan formidle fagområdets kjernekunnskap  
x kan planlegge og utvikle helsesykepleiertjenesten i kommunen i overensstemmelse 

med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold 
x kan analysere og vurdere egen og andres rolle i gruppeprosesser 
x kan påvirke faktorer som virker inn på befolkningens helse  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x har en faglig og etisk bevisst holdning til forskning, erfaringer og brukermedvirkning 
x har inngående forståelse av/for tverrfaglig samhandling 
x arbeider utfra et helsefremmende og forebyggende perspektiv  
x tar initiativ til å delta i tverrfaglig samhandling på tvers av grupper, sektorer og 

instanser 
x kan analysere og reflektere over hvordan helseforståelse og faglige verdier påvirker 

teoriutvikling og utøvelse av helsesykepleiertjeneste 
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x kan reflektere kritisk over helsesykepleiers funksjon i kommunehelsetjenesten 
x har forståelse for vitenskapelig kunnskap som basis for folkehelsearbeid og 

helsefremmende strategier overfor individ, gruppe og samfunn  
x kan vurdere og diskutere aktuelle etiske aspekter ved folkehelsearbeid 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger 
x Gruppearbeid 
x Studentaktive læringsformer 
x Selvstudier 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x Gruppearbeid med fremlegg 

x 80% fremmøte til undervisning 

x Skriftlig oppgave (individuell eller i gruppe) som er relatert til aktuelt klinisk arbeidsfelt. 
Oppgavens omfang er 1500 ord +/- 10%. 
 

 

Vurderingsordning 

 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Mappevurdering 
 

Ett semester 
 

Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering 

Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført og godkjent for at emnet vurderes som 
bestått.  

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

Emnekode: MAKSPRO5000 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1 

Public Health Nurse Service Delivery 1 

 

Innhold 

Emnet gir et bredt grunnlag for å vurdere barn og 
unges fysiske og psykososiale utvikling, identifisere 
risikofaktorer og avdekke svikt i grunnleggende behov 
for så å kunne iverksette helsefremmende og 
forebyggende tiltak i samråd med familien. Emnet gir 
inngående kunnskap om svangerskap, fødsel og 
barseltid.  

Emnet gir en innføring i metoder og arbeidsmåter i 
helsefremmende og forebyggende arbeid, og hvordan 
de brukes i samhandling med barn og unge 
mennesker i ulike aldre og med ulik sosial og kulturell 
bakgrunn.  

Emnet gir praktisk øvelse i å planlegge og 
administrere Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 
overensstemmelse med lover, forskrifter, 
rammebetingelser og lokale forhold. Studenten blir 
gitt en kunnskapsbakgrunn for å utføre tjenesten i 
pakt med befolkningens behov, samfunnsendringer,  
prioriteringer og nyere forskning. 

 

Hovedtemaer: 

x Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
og planlegging og administrering av denne 

x Barnets normale utvikling og vurdering av 
helsetilstand 

x Å samtale med barn og unge 
x Vaksinasjon 
x Vold og omsorgssvikt  
x Sorg og sorgarbeid (samlivsbrudd, sykdom og død) 
x Digitale medier i familien  
x Grupper på helsestasjon og i skolehelsetjenesten 
x Adoptivbarn/fosterbarn 
x Dokumentasjon og kvalitetsutvikling 

 

  

Emnekode: MAKSHEL5100 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 120 timer 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

55 timer (ferdighetstrening)  

Omfang studentstyrt arbeid: 

185  timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
foregående emner 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har avansert kunnskap om barn, unge og familiers helse og behov for helsetjenester 
x har inngående kunnskap om kommunikasjon med barn og unge 
x har inngående kunnskap om vaksiner 
x har inngående kunnskap om organiseringen av og rammene for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
x har avansert kunnskap om metoder og arbeidsmåter i helsefremmende og 

forebyggende arbeid med barn og unge  

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan kommunisere med barn og unge 
x kan identifisere helsesykepleiertjenestens særskilte utfordringer og problemstillinger 
x kan planlegge og administrere helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen i 

overensstemmelse med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan videreutvikle personlig og faglig kompetanse som sykepleier i 
kommunehelsetjenesten og bidra til nytenkning og kvalitetsutvikling 

x kan formidle fagområdets kjernekunnskap, skriftlig og muntlig og kunne delta i faglige 
og helsepolitiske diskusjoner som fremmer kunnskap om fagområdet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger 
x Studentaktive læringsformer 
x Selvstudier 
x Studentfremlegg 
x Gruppearbeid 
x Praksisstudier 
x Skriftlige innleveringer 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x Arbeidskrav knyttet til praksisperioden: 
o Kartlegging av kommune/bydel 
o Veiledningsgrunnlag 
o Multiple choice om vaksiner 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

17 
 

x Muntlig framlegg av skriftlig eksamen 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Hjemmeeksamen  
 

Ett semester 
 

Bestått/ikke bestått 
 

Praksisstudier 
 

120 timer 
 

Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 
Hjemmeeksamen  

Eksamensoppgaven er knyttet til ulike konsultasjoner i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesteprogrammet og jobbes med i gruppe, men besvares med individuell 
skriftlig innlevering.  

 
Praksisstudier 

Student og praksisveileder har en vurderingssamtale i slutten av første praksisperiode som 
sammen med praksisveileders observasjon av studenten i perioden danner grunnlag for 
karakteren Bestått/Ikke bestått på vurderingsskjema. Ved karakter "Ikke bestått" ved 
sluttvurdering, skal praksisstudiene gjentas, eventuelt på et nytt praksissted. Får studenten 
"Ikke bestått" for 2. gang, mister studenten studieretten ved VID. 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2 

Public Health Nurse Service Delivery 2 

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i bruk av ulike 
kommunikasjonsverktøy slik at studenten kan utvikle 
ferdigheter i opplysnings-, veilednings- og 
rådgivningsvirksomhet overfor foreldre, barn, unge, 
familier, grupper og lokalsamfunn.  

Emnet gir studentene kunnskap om tverrprofesjonelt 
arbeid i forhold til barn og unge med spesielle behov 
og en faglig bakgrunn for å se både ressurser og 
utfordringer ved et flerkulturelt samfunn.  

Emnet gir et kunnskapsgrunnlag for å kunne 
identifisere og fange opp barn og ungdom med 
psykiske og/eller fysiske utfordringer, og for å veilede 
og forskrive prevensjon i tråd med gjeldende 
rekvireringsrett. 

Hovedtemaer: 

x Om kommunikasjon og veiledningsverktøy  
x Nettverksarbeid 
x Ungdomshelse, seksualitet og 

prevensjonsmidler 
x Rus 
x Familier, barn og unge med spesielle behov, 

herunder atferdsproblemer 
x Flerkultur 

 

 
Rekvisisjonsrett av hormonelle 

prevensjonsmidler 

Sykepleiere med jordmor- eller helsesykepleierutdanning som har autorisasjon eller lisens 
etter Helsepersonelloven har fra 2016 rett til å rekvirere alle prevensjonsmidler som utleveres 
fra apotek. Rekvireringsretten gjelder til alle friske kvinner over 16 år (Forskrift om rekvirering 
og utlevering av legemidler fra apotek, Lovdata.no). Teoretiske krav og praktiske øvelser for 
å oppnå rekvireringsrett vil bli gjennomgått.  

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

 

 

Emnekode: MAKSHEL5200 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 180 timer 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

45 timer (ferdighetstrening)  

Omfang studentstyrt arbeid: 

135 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
foregående emner 
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Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy og 
veiledningspedagogikk 

x har inngående kunnskap om rus og rusbruk  
x har inngående kunnskap om tverrprofesjonell samhandling rundt barn, unge og 

familier med spesielle behov  
x har inngående kunnskap om profesjonsutøvelse overfor familier med barn og unge i 

en flerkulturell kontekst og avansert kunnskap om kultursensitivitet 
x har avansert kunnskap om ungdommers helse, utvikling og ulike prevensjonsmetoder 
x har avansert kunnskap om metoder og arbeidsmåter i helsefremmende og 

forebyggende arbeid med barn og unge 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan arbeide selvstendig, kunnskapsbasert, verdibasert og målrettet med barn, unge 
og familier 

x kan planlegge, administrere og utvikle helsesykepleietjenesten i kommunen i 
overensstemmelse med lover, forskrifter, rammebetingelser og lokale forhold  

x kan anvende varierte kommunikasjonsmetoder i møte med ulike brukere og 
samarbeidspartnere 

x kan utarbeide individuell plan i samarbeid med bruker og i henhold til lover og 
forskrifter 

x kan forskrive ulike prevensjonsmidler i henhold til lover og forskrifter 
x kan arbeide helsefremmende og forebyggende i møte med barn, unge og deres 

familier inklusive flyktninghelsetjenesten 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan formidle fagområdets kjernekunnskap, skriftlig og muntlig, og initiere og delta i 
faglige og helsepolitiske diskusjoner  

x kan anvende kunnskap om folkehelse og helsefremmende strategier overfor individ, 
gruppe og samfunn  

x kan videreutvikle sin personlige og faglige kompetanse som helsesykepleier i 
kommunehelsetjenesten og bidra til nytenkning og kvalitetsutvikling  

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger 
x Studentaktive læringsformer 
x Selvstudier 
x Studentfremlegg 
x Gruppearbeid 
x Praksisstudier 
x Skriftlige innleveringer 
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Obligatoriske aktiviteter 

x Ferdighetstrening – innsetting av spiral og P-stav 
x Planlegge og gjennomføre undervisning i praksis 

x Refleksjonsnotat i etterkant av undervisningen 

x Oppgave knyttet til rekvisisjonsrett av hormonelle prevensjonsmidler 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Hjemmeeksamen 
 

Ett semester 
 

A-F 
 

Praksisstudier 
 

180 timer  
 

Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Individuell hjemmeeksamen med klinisk relevans 

 
 
Praksisstudier 

Det skal i andre praksisperiode gjennomføres midt- og sluttvurdering. Ved sluttvurdering skal 
det gis karakter Bestått/Ikke bestått.  

Ved karakter "Ikke bestått" ved sluttvurdering, skal praksisstudiene gjentas, eventuelt på et 
nytt praksissted. Får studenten "ikke bestått" for 2. gang, mister studenten studieretten ved 
VID. 

 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.   
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler 
sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 
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x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 

x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 
metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Profesjon, deltakelse og kontekst 

Profession, Participation and Context 

 

Innhold 

Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp 
i ulike pleie- og behandlingssammenhenger. Faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet, 
oversikt og sammenheng mellom aktiviteter, aktører og behandlingsnivåer identifiseres og 
gjøres til gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på sykepleie og arbeidsorganisering. 

 

  

Emnekode: MAKS6000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo / Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 15 timer 
hospiteringspraksis 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

x timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

345 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav:  
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Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og 

dialogiske modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 
x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 

pasientforløp 
x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 

beslutningsprosesser  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å 
kunne vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende 
praksiser 

x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 
arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 

x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 
velferdsteknologiske løsninger 

x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike 
kliniske situasjoner og kontekster 

x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  

x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt 

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og 
sammenheng i tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle 
problemstillinger som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og 
sykepleietjenesten spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og 
hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord 

/gruppe 2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Valgemne 
Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. 
På nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i 
inneværende og kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes 
som valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til 
innpassing før etter opptak og innvilget studierett.  

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven.   

 
Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 
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Forberedelse til masteroppgave 

Preperations for the Master Thesis 

Innhold 

Hensikten med emnet er at studenten skal lære å 
utvikle og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for egen 
masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring i å 
skrive en prosjektplan og studenten blir fortrolig med 
de ulike elementene som inngår i en slik plan. Videre 
vektlegges kunnskap om hvordan etablere 
sammenheng mellom tema, teori, problemstilling og 
metode i et forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske problemstillinger 

i eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene  
som inngår i en prosjektplan 

x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 

Emnekode: MAKS6200 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav:  

Studentene må ha bestått 
fellesemnet Vitenskapsteori, 
forskningsmetoder og 
forskningsetikk 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og 
gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte 
problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 

x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

x Muntlig presentasjon 
x 80% fremmøte til undervisning 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 
 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Masteroppgave 

Master Thesis 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset 
forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet. 
Masteroppgaven skal ha en systematisk og metodisk 
oppbygning og være forankret i aktuell og relevant 
vitenskapelig litteratur, teoretisk perspektiv og i et 
kvalitativt og/eller kvantitativt datamateriale som 
belyser den problemstilling studenten selv har utviklet 
i samråd med veileder. Studenten kan knytte seg til 
aktuelle interne eller eksterne forskningsmiljøer og 
prosjekter. Det vil bli holdt masterseminar der 
studenten vil få trening i å presentere eget arbeid og 
gi tilbakemelding til medstudenter. 

 

Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

Emnekode: MAKS6900 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 

40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

810 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 

31 
 

x viser evne til å gi en presis fremstilling av eget arbeid og til å kunne formidle dette til 
fagfeller og allmennheten 
 

Arbeids- og undervisningsformer  

x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Deltakelse på masteroppgaveseminar 
x 80% fremmøte til undervisning 

 
 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Individuell masteroppgave 
 

1-2 semestre 
 

A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Godkjenning forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid og to tilbakemeldinger til 
medstudenter. 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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1. Presentasjon av studiet 
 

1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 

Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å utdanne 
sykepleiere som kan kombinere vurderings- og 
handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske 
situasjoner, basert på selvstendige vurderinger og 
beslutninger med bakgrunn i kunnskap og verdier. Studiet 
vektlegger analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, 
kritisk refleksjon og dannelsesaspekter i profesjonell praksis. 
Dette skal bidra til økt pasient- og brukersikkerhet og 
forbedring av faglig standard, verdibevisst tjenesteutøvelse og 
tjenesteutvikling. 

Master i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med nasjonale 
føringer og helsepolitiske reformer.  Kortere liggetid i sykehus 
fører til avanserte oppgaver for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, noe som krever en mer omfattende og 
koordinert oppfølging og samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten 
kompetente sykepleiere som kan initiere og delta i 
utviklingsarbeid og forskning og være pådrivere til å endre 
praksis i alle deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med spesialkompetanse i klinisk 
arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, helseledelse, fagutvikling og 
forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som gir den beste faglige 
støtte, hjelp og oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks 
studieretninger. Den første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 
studiepoeng). De seks studieretningene er: 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie  
x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 

(https://www.vid.no/studier/videreutdanning-gerontologisk-sykepleie/) 
x Videreutdanning i helsesykepleie 
x Videreutdanning i kreftsykepleie 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet 
Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
forskningsetikk. En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer 
til, presenteres i studieplanen.  

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode: MAKS 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium:  

Master i klinisk sykepleie 

Undervisningsspråk: Norsk og 
engelsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 6 uker 

Fastsatt studietid: 4 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Bergen 
Haraldsplass 
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Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan 
relateres til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk 
relevans. Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse 
av profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på 
og sikring av optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning gerontologisk sykepleie  

Gerontologisk sykepleie er rettet mot den eldre befolkningen, og omhandler både normal 
aldring og aldersrelatert sykdoms- og funksjonssvikt. Eldre personer utgjør en økende andel 
av befolkningen, noe som vil medføre økt behov for helsetjenester i kommunehelsetjenesten 
og i spesialisthelsetjenesten. Det er særlig behov for kunnskaper om akutt sykdom og 
forverring av kroniske lidelser- og helseplager, men også forebygging og best mulig 
livskvalitet og lindring av lidelse. Studiet har dessuten fokus på alderspsykiatri og demens, 
samt ikke-medikamentelle tiltak og etiske problemstillinger. Gerontologisk sykepleie bygger 
på et helhetlig menneskesyn og vektlegger brukermedvirkning og samarbeid med pårørende.  

Et annet hovedområde er styrking av kvaliteten på tjenesten til eldre pasienter og deres 
pårørende. Eldre har ofte et sammensatt og komplekst sykdomsbilde som kan være 
utfordrende i møte med helsetjenesten. Gerontologiske sykepleiere vil derfor være viktige i 
det tverrfaglige samarbeidet rundt tjenestetilbudet til eldre.  

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  

Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. 
Samarbeid for gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i 
avansert faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, 
herunder; helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, 
administrasjon og ledelse. Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte 
omsorgen, som mot deltakelse i tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker- og 
pårørendesituasjoner. Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare 
situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle 
kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er både relasjonell, konkret og moralsk. Den 
retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og handling. At omsorgen er moralsk 
innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som bringes inn i situasjonen som 
er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i klinisk sykepleie. 
Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon og 
samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  
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Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det 
legges vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, 
og hvor avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er 
ikke avstand eller tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men 
studiet fremmer refleksjon og bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  
 

x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   

Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. 
Helsetjenesten reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. 
Reformer planlegges og gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike 
instanser, etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på 
helsestasjoner og skoler, samt i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er 
vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin fagkompetanse bidrar til samarbeid, 
samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres 
både gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og 
ledelse, samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk 
sykepleie gir kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge tema, spørsmål og problemstillinger hvor kun 
personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og 
utvikling som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å spesialisere seg innen fagområdet 
gerontologi.  

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling 
eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.   
 
For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget 
norsk autorisasjon som blir vurdert.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.1  

                                                
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
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For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.2 

Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 
studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 
For søkere med videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med 
påbyggingsdelen, og må bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynne.  

 

3. Læringsutbytter 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale      
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. 3 Etter fullført master i klinisk sykepleie skal 
kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor gerontologisk sykepleie og spesialisert innsikt i 
fagområdets målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om fagområdets ulike vitenskapelige perspektiver, teorier, 
politiske og juridiske rammer og forskning når det gjelder gerontologisk sykepleie, 
nasjonalt og internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og 
livssynsmessig mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
gerontologisk sykepleie og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske 
problemløsninger 

x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
pasient- og brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og 
kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

 

                                                
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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Generell kompetanse: 

Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen klinisk praksis 

x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i 
etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og 
faglige tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

x kan bidra til pasient- og brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av 
tjenester og sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 
 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, 
vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og 
bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og 
studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med 
arbeidskrav mellom ukesamlingene.     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Selvstudier 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
x Observasjon/praksisstudier 
x Veiledning 
x Ressursforelesninger 

 

5. Internasjonalisering 
Studiet integrerer en internasjonal forståelse av gerontologi gjennom pensum og 
undervisning der språket er norsk, skandinavisk og engelsk. Dialog med det internasjonale 
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kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk 
og gjesteforelesere.  

VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  

Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet 
for å utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et 
semester ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 
kompetanse og bidra til økt kulturforståelse.  

Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt 
mobilitetsvindu vil for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes 
som erstatning for ett valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt 
arbeide med deler av masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. 
eller 4. år studieår. Alternativt kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle 
studieårene. Studentene kan ta initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap 
til gerontologiske fagmiljøer internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av gerontologi 
gjennom pensum og undervisningstema. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet 
studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk og 
gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens 
nettside. Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Praksisstudiene er obligatoriske med 3 uker i to perioder, til sammen 6 uker, med forbehold 
om endringer. Det tilstrebes fleksibilitet i gjennomføringen. Studenten skal ha en 
kontaktperson på praksisplassen og planlegger egen læring.  

Tilstedeværelse i praksis skal dokumenteres. Fravær over 20 % per praksisperiode medfører 
at praksis ikke blir bestått. Fraværsprosenten regnes i totalt antall timer fravær i praksis i den 
aktuelle praksisperioden.  

Studenten kan på eget initiativ tilrettelegge for praksis på eget hjemsted, forutsatt at 
praksisstedet godkjennes av høgskolen. I studiets 2. del inngår 15 timer hospiteringspraksis i 
en helsetjenestekontekst.  
 

Politiattest innkreves før studenten kan gå ut praksis. 

 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. 
Eksamensdatoer og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb 
og på elektronisk læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole4.   

                                                
4 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent 
og eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80 % fremmøte på hvert 
emne. Fravær i undervisning over 20 % kan kompenseres med et ekstra arbeidskrav.  

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning gerontologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

8. Studiets oppbygning 
 

Studiet er organisert med 3 ukesamlinger per semester knyttet til teoretiske studier. I tillegg 
kommer to perioder med praksisstudier, hver på 3 uker samt 2-3 dagers hospiteringspraksis i 
3. studieår. Informasjon om praksisperioder gis ved oppstart av første studieår. 

 

DELTID 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSGER5000 
 

Grunnlagsforståelse og rammer 10 Høst O 

MAKSPRO5000 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

5 Høst O 

MAKSGER5100 
 

Somatiske og psykiske lidelser 
relatert til gerontologisk sykepleie 
(inkludert praksisstudier) 

15 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSGER5200 
 

Organisering og fagutvikling relatert 
til gerontologisk sykepleie  
(inkludert praksisstudier) 

15 Høst O 

MAKSGER5400 
 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder 
og forskningsetikk 

15 Vår O 

 
3. og 4. studieår 

 
 
Emnekode 

 

Emne 

 

Studiepoeng 
 

Semester 
 

O/V 

MAKS6000 
 

 

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

MAKS6200 
 

 

Forberedelse til masteroppgave 
 

5 
 

Vår 
 

O 

MAKS6900 
 

 

Masteroppgave  

 

30 
 

Høst/Vår 

 

O 

 

 
*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
 

Grunnlagsforståelse og rammer – gerontologisk sykepleie 

Understanding Basic Phenomena and Framework – Gerontologic 

Nursing 

Innhold 

Emnet belyser grunnlagsforståelse og rammer med 
ulike perspektiver på aldring og eldre menneskers 
livsvilkår, mestring, livshistorie, helsefremming og 
gerontologisk sykepleie. 

Undervisningen vektlegger forskningsbaserte 
kunnskapskilder. 

Hovedtemaer: 

x Sentrale fenomener og begreper 
x Helse og sykdom 
x Verdighet og helhetlig sykepleie 
x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer 
x Perspektiver på aldring 
x Levekår og livssituasjon  
x Livshistorie og intervju 
x Kunnskapskilder 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten  

x har avansert kunnskap om gerontologisk 
sykepleie og helhetlig omsorg 

x har inngående kunnskap om eldre menneskers livssituasjon og normale 
aldersforandringer 

x har kunnskap om sentrale begreper og synet på aldring og alderdom 
x kan kritisk analysere betydningen av livsvilkår, kulturelle perspektiver, juridiske 

rammer og politiske føringer for verdig eldreomsorg 
 

  

Emnekode: MAKSGER5000 
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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Ferdigheter: 

Studenten 

x kan innhente informasjon om, analysere og anvende kunnskap om eldres livshistorie, 
livserfaringer og livssituasjon  

x kan analysere og kritisk forholde seg til eldre menneskers opplevelse av helse, 
sykdom og funksjonssvikt 

x kan anvende kunnskap om teoretiske perspektiver og grunnlagsforståelse i sykepleie 
og veiledning av eldre og deres pårørende 

x kan bruke ulike faglige perspektiver på aldring i samhandling med pasienter, 
pårørende og andre samarbeidspartnere 

x kan på selvstendig grunnlag bidra til helsefremming, helhetlig og individuelt tilpasset 
sykepleie, samt tilrettelegge for en god avslutning på livet 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan utøve gerontologisk sykepleie ved å vurdere ulike faktorer som virker inn på eldre 
menneskers livssituasjon, samt iverksette helsefremmende tiltak 

x kan analysere og anvende relevante kunnskapskilder  
x kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske det gerontologiske 

fagområdets uttrykksformer 
 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger og seminarer 
x Refleksjon og faglige drøftinger 
x Gruppearbeid med veiledning 
x Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x 80% fremmøte i undervisning og gruppearbeid 
x Skriftlig gruppeoppgave 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen, individuell Ett semester A-F 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
Det tas forbehold om justeringer av pensumlisten.   
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 

Emnekode: MAKSPRO5000 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Somatiske og psykiske lidelser relatert til gerontologisk sykepleie  

Somatic and Mental Disorders Related to Gerontologic Nursing 

Innhold 

Studentene skal tilegne seg kunnskap om geriatri og 
somatiske sykdommer, demens og alderspsykiatri, 
samt konsekvenser for eldre mennesker i deres 
daglige liv. Det legges vekt på etiske og juridiske 
aspekter og ikke-medikamentelle tiltak knyttet til 
gerontologisk sykepleie og behandling av mennesker 
med kognitiv svikt. Det inngår praksisstudier. 

Hovedtemaer: 

x akutte sykdommer og skader  
x systematisk klinisk undersøkelse 

og vurdering av pasienter  
x progredierende og kroniske sykdommer 
x generell funksjonssvikt og helseplager 
x alderspsykiatri og demens 
x gerontologiske sykepleietiltak 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten  

x har avansert kunnskap om akutte og kroniske 
sykdommer, funksjonssvikt og helseplager 
ved høy alder 

x har inngående kunnskap om diagnostikk, forebygging, behandling og 
rehabiliteringsprinsipper ved sykdommer hos eldre 

x har spesialisert kunnskap om alderspsykiatri, kognitiv svikt og spesielle behov hos 
personer med demens  

x har kunnskaper om faglige problemstillinger innen gerontologiske sykepleie  
 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan arbeide selvstendig og forholde seg kritisk til fagfeltets kunnskapskilder og 
metoder for å identifisere, vurdere, iverksette og evaluere tiltak vedrørende sykdom 
og funksjonssvikt hos eldre pasienter  

x kan identifisere og analysere problemstillinger hos personer med utfordrende atferd, 
samt iverksette relevante ikke-medikamentelle tiltak  

Emnekode: MAKSGER5100 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 106,5 timer 

Undervisningsomfang: 

35 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

 253,5 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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x kan analysere teorier, forskning og fortolkninger innen gerontologi og geriatri med 
betydning for eldres helsetilstand og dagligliv 

x kan arbeide strukturert for å løse etiske og juridiske problemstillinger i klinisk praksis  

 

Generell kompetanse 

Studenten 

x kan bidra til deltakelse og involvering fra pasienter og pårørende for å fremme deres 
helse, trivsel og livskvalitet 

x kan samarbeide og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver innen tverrfaglige 
geriatriske team 

x kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet for å kunne ivareta eldres 
behov ved komplekse sykdoms- og helseutfordringer  

x kan beherske og formidle tiltak innen det gerontologisk sykepleiefaget i samhandling 
og kunnskapsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger og seminarer 
x Refleksjon og faglige drøftinger 
x Gruppearbeid med veiledning 
x Ferdighetstrening 
x Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x 80% fremmøte i undervisning og gruppearbeid 
x Praksisstudier med tilhørende skriftlig oppgave 
x Skriftlig gruppeoppgave 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen 4 timer A-F 

Annet 

Praksisstudier: Studenten skal ha 106,5 timer (3 uker) klinisk praksis i kommune- eller 
spesialisthelsetjenesten. Den skriftlige oppgaven relateres til den aktuelle praksisen. 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Det tas forbehold om justeringer av pensum.   
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Organisering og fagutvikling relatert til gerontologisk 

sykepleiepraksis  

Organization and Professional Development Related to Gerontologic 

Nursing Practice 

 

Innhold 

Emnet belyser tjenestetilbud, organisering og 
samarbeid i eldreomsorgen, samt lovverk med fokus 
på utøvelse av gerontologisk sykepleie. 
Brukermedvirkning står sentralt. Det legges vekt på 
etiske utfordringer og prioriteringer, samt 
konsekvenser for utøvelse av sykepleie. Aktuelle 
tema er fag- og kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, 
samt kommunikasjon og omsorgsteknologi. Det 
inngår praksisstudier i emnet. 

Hovedtemaer: 

x etisk refleksjon  
x faglig forsvarlighet 
x tjenestetilbud – muligheter og utfordringer 
x prosjektarbeid 
x spørreskjema og deskriptiv statistikk 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten  

x har inngående kunnskap om organisering og 
samordning av helse- og omsorgstjenester 
for eldre  

x kan analysere problemstillinger i tilknytning til lover og forskrifter som regulerer 
utøvelsen av faglig forsvarlig sykepleie til eldre 

x kan anvende kunnskap som bidrar til å involvere, inkludere og støtte pasientene og 
deres pårørende i omsorgen  

x har avansert kunnskap om ulike perspektiver på omsorgstjenester, omsorgsteknologi 
og frivillighet  

x kan anvende kunnskap om pasientsikkerhet, fag- og kvalitetsutvikling på nye områder 
innen helsetjenester til eldre 

 

  

Emnekode: MAKSGER5200 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 106,5 timer 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

 253,5 timer Totalt antall 

studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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Ferdigheter: 

Studenten 

x kan analysere etiske dilemma og bruke relevante metoder for å løse organisatoriske 
utfordringer i eldreomsorgen 

x kan gjennomføre tiltak og vurdere dilemmaer innenfor omsorgsteknologi til eldre 
x kan bidra til kompetanseheving innen gerontologisk sykepleie 
x kan arbeide godt i grupper og evaluere gruppeprosesser  
x kan arbeide selvstendig og gjennomføre et avgrenset prosjektarbeid innen 

kvalitetsforbedring- og fagutvikling i klinisk praksis  
x kan innhente og analysere data for å evaluere forbedringstiltak 

 
Generell kompetanse: 

Studenten 

x har avanserte ferdigheter innen kommunikasjon med eldre mennesker 
x kan bidra til faglig forsvarlighet, god organisering og ressursbruk for å gi eldre 

mennesker gode liv i tråd med lovverk og rammer for helsetjenestene  
x kan bidra til samordning, samarbeid og utvikling av tjenestetilbudet til eldre 
x kan vurdere kontinuerlig egen yrkesrolle som gerontologisk sykepleier 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger og seminarer 
x Refleksjon og faglige drøftinger 
x Gruppearbeid med veiledning 
x Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x 80% fremmøte i undervisning og gruppearbeid 
x Praksisstudier med tilhørende skriftlig oppgave 
x Gruppeoppgave med fremlegg, tema etisk refleksjon 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen i gruppe  Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen baseres på gruppearbeid innen fag- og kvalitetsforbedring. 

Annet 

Praksisstudier: Studenten skal ha 106,5 timer (3 uker) klinisk praksis i kommune- eller 
spesialisthelsetjenesten. Den skriftlige oppgaven relateres til den aktuelle praksisen. 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler 
sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 
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x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 

x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 
metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgavemed en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 

  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning gerontologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Profesjon, deltakelse og kontekst 

Profession, Participation and Context 

 

Innhold 

Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp 
i ulike pleie- og behandlingssammenhenger. Faktorer 
som hemmer og fremmer kontinuitet, oversikt og sammenheng mellom aktiviteter, aktører og 
behandlingsnivåer identifiseres og gjøres til gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på 
sykepleie og arbeidsorganisering. 

 

  

Emnekode: MAKS6000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 15 timer 
hospiteringspraksis 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

345 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og 

dialogiske modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 
x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 

pasientforløp 
x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 

beslutningsprosesser  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å 
kunne vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende 
praksiser 

x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 
arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 

x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 
velferdsteknologiske løsninger 

x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike 
kliniske situasjoner og kontekster 

x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  

x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt 

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og 
sammenheng i tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle 
problemstillinger som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og 
sykepleietjenesten spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og 
hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord 

/gruppe 2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Valgemne 
 

Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. 
På nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i 
inneværende og kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes 
som valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til 
innpassing før etter opptak og innvilget studierett.  

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven     

 

Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 
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Forberedelse til masteroppgave 

Preperations for the Master Thesis 

Innhold 

Hensikten med emnet er at studenten skal lære å 
utvikle og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for 
egen masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring 
i å skrive en prosjektplan og studenten blir fortrolig 
med de ulike elementene som inngår i en slik plan. 
Videre vektlegges kunnskap om hvordan etablere 
sammenheng mellom tema, teori, problemstilling og 
metode i et forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske 

problemstillinger i eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene som inngår i en prosjektplan 

x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 
 

Emnekode: MAKS6200 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav:  

Studentene må ha bestått 
fellesemnet Vitenskapsteori, 
forskningsmetoder og 
forskningsetikk 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og 
gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte 
problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 

x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

x Muntlig presentasjon 

x 80% fremmøte til undervisning 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 
 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Masteroppgave 

Master Thesis 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset 
forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet. 
Masteroppgaven skal ha en systematisk og metodisk 
oppbygning og være forankret i aktuell og relevant 
vitenskapelig litteratur, teoretisk perspektiv og i et 
kvalitativt og/eller kvantitativt datamateriale som 
belyser den problemstilling studenten selv har utviklet 
i samråd med veileder. Studenten kan knytte seg til 
aktuelle interne eller eksterne forskningsmiljøer og 
prosjekter. Det vil bli holdt masterseminar der 
studenten vil få trening i å presentere eget arbeid og 
gi tilbakemelding til medstudenter. 

 

Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

Emnekode: MAKS6900 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

810 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 
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x kan gi en presis fremstilling av eget arbeid og formidle dette til fagfeller og 
allmennheten 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Deltakelse på masteroppgaveseminar 

x 80% fremmøte til undervisning 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell masteroppgave 1-2 semestre A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Godkjenning forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid og to tilbakemeldinger til 
medstudenter. 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Studieplan for master i klinisk sykepleie 

- studieretning kreftsykepleie 

120 studiepoeng 

 

Programme Description for Master of Clinical Nursing 

- Specialization in Cancer Nursing 

 

120 ECTS 

 

 

 

Fakultet for helsefag 

Faculty of Health Studies 

 

VID Bergen 

VID Oslo 

Godkjent 29. april 2020 av Utdanningsutvalget 

Approved 29 April 2020 by The Education Comittee 
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1. Presentasjon av studiet 
 

1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 

Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å utdanne 
sykepleiere som kan kombinere vurderings- og 
handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske 
situasjoner, basert på selvstendige vurderinger og beslutninger 
med bakgrunn i kunnskap og verdier. Studiet vektlegger 
analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, kritisk refleksjon  
og dannelsesaspekter i profesjonell praksis. Dette skal bidra til 
økt pasient- og brukersikkerhet og forbedring av faglig standard, 
verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling. 

Master i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med nasjonale 
føringer og helsepolitiske reformer.  Kortere liggetid i sykehus 
fører til avanserte oppgaver for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, noe som krever en mer omfattende og 
koordinert oppfølging og samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten 
kompetente sykepleiere som kan initiere og delta i 
utviklingsarbeid og forskning og være pådrivere til å endre 
praksis i alle deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med 
spesialkompetanse i klinisk arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, 
helseledelse, fagutvikling og forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som 
gir den beste oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks studieretninger. Den 
første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 studiepoeng): 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 
x Videreutdanning i helsesykepleie 
x Videreutdanning i kreftsykepleie (https://www.vid.no/studier/kreftsykepleie-

videreutdanning/) 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet Livssyn, 
verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 
En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer til, presenteres i 
studieplanen.  

Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan relateres 
til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk relevans. 
Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode: MAKS 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: Master 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid 75 % 

(første året tas på heltid) eller 50 % 

studiebelastning,     

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 12 uker 

Fastsatt studietid: Deltid 3-4 år,                        
 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Bergen/Oslo 
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Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse av 
profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på og sikring av 
optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning kreftsykepleie 

Kreftsykepleie ivaretar kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen og har derfor en sentral 
rolle i behandlingen, omsorgen, pleien og rehabiliteringen av disse. Alle sykdomsfaser, også når 
døden er uunngåelig, krever høy kompetanse om tverrfaglig samhandling og kontinuitet på alle nivå 
i helsetjenesten. Kreftsykepleier bidrar til å identifisere behov for kvalitetsforbedringer og til å 
implementere forskning i praksisfeltet. Mange mennesker lever med eller har hatt kreft, og antallet 
øker. Dette fører til at flere kreftoverlevere utvikler kronisk sykdom. Parallelt skjer det en rask 
sykepleiefaglig, medisinsk og teknologisk utvikling i alle deler at helsetjenesten. Kreftsykepleier 
formidler kunnskap til pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Tydelig fagkompetanse bidrar 
til å utvikle det tverrfaglige samarbeidet og nye samhandlingsformer.   

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  

Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. Samarbeid for 
gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i avansert 
faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, herunder; 
helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, administrasjon og ledelse. 
Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte omsorgen, som mot deltakelse i 
tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker og pårørendesituasjoner. 
Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress 
og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er 
både relasjonell, konkret og moralsk. Den retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og 
handling. At omsorgen er moralsk innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som 
bringes inn i situasjonen som er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i 
klinisk sykepleie. Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon 
og samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  

Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det legges 
vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, og hvor 
avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er ikke avstand eller 
tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men studiet fremmer refleksjon og 
bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  

 

 

 

x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   
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Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. Helsetjenesten 
reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. Reformer planlegges og 
gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike instanser, 
etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på helsestasjoner og skoler, samt 
i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin 
fagkompetanse bidrar til samarbeid, samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres både 
gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og ledelse, 
samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk sykepleie gir 
kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge tema, spørsmål og problemstillinger hvor kun 
personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og utvikling 
som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 
 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppen for studiet er sykepleiere som ønsker å arbeide med personer med kreft innenfor og 
utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum to års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling eller 
sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.   
 
For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk 
autorisasjon som blir vurdert.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.1  
For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.2 

 

Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 studiepoeng, 
inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. For søkere med 
videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med påbyggingsdelen, og må 
bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynnes.  

                                                
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
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3. Læringsutbytte  
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 
for høyere utdanning. 3 Etter fullført master i klinisk sykepleie skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 
 

Kunnskaper: 

Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor den kreftsykepleie og spesialisert innsikt i fagområdets 
målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om kreftsykepleiens ulike vitenskapelige perspektiver, teorier, 
politiske og juridiske rammer og forskning når det gjelder spesialitetens fagfelt, nasjonalt og 
internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig og 
tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og livssynsmessig 
mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
kreftsykepleie og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger 

x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
pasient- og brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og kan 
planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

  

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen klinisk praksis 

x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i etiske 
dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og faglige 
tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

                                                
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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x kan bidra til pasient- og brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og 
sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering 
og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og bearbeiding av 
ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med arbeidskrav 
mellom ukesamlingene.     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Selvstudier 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
x Observasjon/praksisstudier 
x Veiledning 
x Ressursforelesninger 

 

5. Internasjonalisering  
Studiet integrerer en internasjonal forståelse av kreftsykepleie gjennom pensum og 
undervisningstema. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg 
til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  

Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet for å 
utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et semester ved en 
høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes kompetanse og bidra til økt 
kulturforståelse.  

Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt mobilitetsvindu vil 
for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes som erstatning for ett 
valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt arbeide med deler av 
masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. eller 4. år studieår. Alternativt 
kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle studieårene. Studentene kan ta 
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initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap til kreftsykepleiens fagmiljøer 
internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av kreftsykepleie 
gjennom pensum og undervisningstema. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet 
studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens nettside. 
Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 
samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet  
av 1. desember 2005 forutsetter at minimum 18 studiepoeng avsettes til spesifikk yrkesrettete 
praksisstudier.4 Studiet består av to veiledede perioder à seks uker. Periodene kan inneholde 
observasjonsklinikk av kortere varighet. 

Politiattest innkreves før studenten kan gå ut i praksis. 

 
I studiets 2. del inngår 15 timer hospiteringspraksis i en helsetjenestekontekst.  

 
 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. Eksamensdatoer 
og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb og på elektronisk 
læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole5.   

For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent og 
eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80 % fremmøte på hvert emne. Fravær 
i undervisning over 20 % kan kompenseres med et ekstra arbeidskrav.  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

                                                
4 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/269392-
rammeplan_for_kreftsykepleie_05.pdf 
5 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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8. Studiets oppbygning 
Studiet er organisert i ukesamlinger og kan tas på heltid (ett år) eller på deltid (to år). Studiet består 
av teorisamlinger og praksisperioder.  

 

HELTID 

1. studieår 

Emnekode Emne Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSKSP5000 
 

 

Grunnlagsforståelse og rammer 
 

10 
 

Høst 
 

O  

MAKSPRO5000 
 

 

Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

 

5 
 

Høst 
 

O 

MAKSKSP5100 
 

Sykepleie ved kreftbehandling 
(inkludert praksisstudier) 

 

15 
 

Høst/Vår 
 

O 

MAKSKSP5200 
 

Palliativ kreftbehandling og sykepleie 
(inkludert praksisstudier) 

 

15 
 

Vår/Høst 
 

O  

MAKS5400 
 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

 

15 
 

Vår 
 

O  

 
 
 
 

3. og 4. studieår (DELTID) 

 

 
Emnekode 

 

Emne 

 

Studiepoeng 

 

Semester 

 

O/V 

MAKS6000 
 

 

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

MAKS6200 
 

 

Forberedelse til masteroppgave  
 

5 
 

Vår 
 

O 

MAKS6900 
 

 

Masteroppgave  
 

30 
 

Høst/Vår 
 

O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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DELTID 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSKSP5000 
 

Grunnlagsforståelse og rammer i 
kreftsykepleie 

10 Høst O 

MAKSPRO5000 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell 
praksis 

5 Høst O 

MAKSPRO5000 
 

Sykepleie ved kreftbehandling 
(inkludert praksisstudier) 

15 Høst/Vår O 

2. studieår 

MAKSKSP5200 
 

Palliativ kreftbehandling og sykepleie 
(inkludert praksisstudier) 

15 Høst/Vår O 

MAKS5400 
 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og 
forskningsetikk 

15 Vår O 

 

3. og 4. studieår 

 

 

Emnekode 

 

Emne 

 

Studiepoeng 

 

Semester 

 

O/V 

MAKS6000 
 

 

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

MAKS6200 
 

 

Forberedelse til masteroppgave  
 

5 
 

Vår 
 

O 

MAKS6900 
 

 

 
Masteroppgave  

 

30 
 

Høst/Vår 
 

O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
 

 

Grunnlagsforståelse og rammer i kreftsykepleie 

Understanding Basic Phenomena and Framework – Cancer Nursing 

 

Innhold  

Emnet skal gi studentene økt kunnskap om helse- og 
velferdstjenestenes kompleksitet og organisering. Verdier, 
tradisjoner, grunnlagstenkning, prioriteringer, lover og 
retningslinjer danner grunnlag for sykepleie.  
Studentene skal utvikle ferdighet i samhandling, 
kommunikasjon og tverrfaglig tilnærming. Systemforståelse 
og kunnskap om tjenesteutvikling står sentralt. Lærings-, 
mestrings- og endringsprosesser tar utgangspunkt i 
brukermedvirkning og rettigheter. 

Hovedtemaer: 

x Helse og kreftsykdom  
Kreftsykdommens påvirkning i et livsløpsperspektiv 

x Sentrale fenomener og begreper 
x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer 
x Samhandling, ledelse og tverrfaglighet 
x Forbedringskunnskap 
x Kunnskapskilder 
x Læring og formidling 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, 
inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten  

x har avansert kunnskap om helhetlig omsorg til 
pasienter med kreft 

x har inngående kunnskap om sentrale begreper i kreftomsorgen 
x kan kritisk analysere betydningen av livsvilkår, kulturelle perspektiver, juridiske rammer og politiske 

føringer for en verdig kreftomsorg 
x har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering og egen yrkesrolle, samt om 

samhandling, samarbeid og tjenestekoordinering 
x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, faglig ledelse og veiledning 

 
 
Ferdigheter: 

Emnekode: MAKSKSP5000 
Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 
Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 
Deltid: 1. studieår 
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen/Oslo 
Undervisningstermin: Høst 
Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 
Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

15 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 

225 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer  
Progresjonskrav: Nei 
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Studenten 

x kan innhente informasjon om, analysere og anvende kunnskap om helhetlig omsorg til pasienter 
med kreft 

x kan analysere og kritisk forholde seg til kreftpasienters opplevelse av helse, sykdom og 
funksjonssvikt 

x kan kritisk vurdere kunnskap som grunnlag for kliniske beslutninger  
x kan undervise og veilede kreftpasienter og deres pårørende, kollegaer og helsepersonell 
x kan formidle kreftsykepleiens kjernekunnskap 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan utøve kreftsykepleie ved å vurdere ulike faktorer som virker inn på kreftpasienters livssituasjon, 
samt iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak 

x kan analysere og anvende relevante kunnskapskilder  
x kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdet kreftsykepleie  
x har inngående forståelse om tverrfaglig samhandling 
x kan ta initiativ til å delta i tverrfaglig samhandling på tvers av grupper, sektorer og instanser 
x kan bidra til pasientsikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og  

sektorer over hele pasientforløpet 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger og seminarer 
x Selvstudium 
x Veiledning og simulering  

 

Obligatoriske aktiviteter 

x 80% fremmøte til undervisning 
x Gruppearbeid med fremlegg 

  
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave (individuell eller gruppe) som er relatert til aktuelt klinisk 
arbeidsfelt. Oppgavens omfang er 3000 ord +/- 10 %. 

 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Det tas forbehold om justeringer av pensum 
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. 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til profesjonell 
praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, helse og 
velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for profesjonell 
praksis 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og livssynsmessige 
mangfold 

Emnekode: MAKSPRO5000 
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 
Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 
Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen/Oslo 
Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 
Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 
x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke samlingsbasert) 
presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene skal jobbe med i løpet 
av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste undervisning/studentaktivitet. 
Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet og deres 
relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Sykepleie ved kreftbehandling 

Cancer Treatment and Nursing 

 

Innhold 

Studenten tilegner seg avansert kunnskap om 
kreftsykdommer, forekomst, utredning og ulike 
behandlingsformer. Studenten anvender kunnskap  
om systematisk kliniske undersøkelser for å kartlegge og 
vurdere helsetilstand hos personer med kreftsykdom. 
Behandling av bivirkninger samt smerte- og 
symptomlindring er sentralt.  

Avansert kunnskap om kreftsykdom, pleie og omsorg skal 
være grunnlag for utøvelse av sykepleie til pasient og 
pårørende i alle faser av sykdommen.   

Avansert kunnskap om å leve med kreftsykdom;  
krise, sorg og mestring som grunnlag for utøvelse av 
sykepleie.  

Studenten skal identifisere og vurdere konsekvenser  
av behandling, og ha kunnskaper om senskader, 
habilitering og rehabilitering. Studenten skal anvende 
kunnskap om kommunikasjon, pedagogiske prinsipper  
og pasientundervisning.  
 
Studenten identifiserer symptomer på ustabil og alvorlig 
sykdomsutvikling, tar beslutninger om og gjennomfører 
tiltak i det tverrfaglige og tverretatlige behandlingsteam. 

I praksisstudieperioden vektlegges avansert sykepleie til  
personer med kreft som får kurativ/palliativ behandling.  

 
Hovedtemaer: 

x Kreftsykdommer og behandling 
x Kreftsykepleie  
x Alternativ og komplementær behandling 
x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering ved behandling og oppfølging 
x Komorbiditet 
x Digitalisering og velferdsteknologi 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

 

 

Emnekode: MAKSKSP5100 
Antall studiepoeng: 15 
Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 
Studienivå: Høyere grad 
Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen/Oslo 
Undervisningstermin: Høst/vår 
Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 180 timer (6 uker) 
Undervisningsomfang: 

45 timer  

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

30 timer (ferdighetstrening) 
Omfang studentstyrt arbeid: 

150 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer  
 

Progresjonskrav: Nei 
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Kunnskaper: 

Studenten 

x har avansert kunnskap om kreftsykdommers forekomst, årsaksfaktorer og forebygging 
x har avansert kunnskap om diagnostisering, behandling, habilitering og rehabilitering av 

kreftpasienter 
x har inngående kunnskaper om alvorlige og ustabile, komplekse tilstander 
x har inngående kunnskap om forskrivning, administrering, virkning og bivirkning av 

medikamentell kreftbehandling 
x har inngående kunnskap om å leve med kreftsykdom for pasient og pårørende 
x har avansert kunnskap om smerte - og symptomlindring ved kreftsykdom 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan utøve avansert sykepleie ved kurativ og palliativ behandling til kreftpasienter i alle aldre 
og anvende avansert kunnskap om smertebehandling og symptomlindring  

x kan anvende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering ved kurativ og palliativ 
behandling og omsorg 

x kan analysere kreftpasienters behov for, og arbeide selvstendig med, habilitering og 
rehabilitering 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan arbeide selvstendig og initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for kreftpasienter og 
pårørende 

x kan analysere og videreutvikle kreftsykepleiefaget 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesning 
x Ferdighetstrening 
x Gruppearbeid 
x Selvstudier  
x Praksisstudier 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x Praksisstudier 
x Pedagogisk prosjekt i forbindelse med praksisstudier inkludert fremlegg  
x 80% fremmøte til undervisning 

 
 
Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig, individuell skoleeksamen  
 

5 timer A-F 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Pedagogisk prosjekt er knyttet til undervisning av pasienter, kolleger eller studenter.  

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Det tas forbehold om justeringer av pensum. 
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Palliativ kreftbehandling og sykepleie 

Palliative Cancer Nursing 

 

Innhold 

I omsorg til personer der behandlingen ikke har kurativ 
effekt tilegner studenten seg kunnskap om alvorlig sykdom 
og palliasjon. Studenten anvender og videreutvikler 
kunnskap om patologi, kreftbehandling og systematisk 
kliniske undersøkelser og vurdering, ulike tilnærminger for å 
kartlegge og vurdere helsetilstand hos personer med 
palliativ kreftsykdom i stabile, ustabile faser og komplekse 
sykdomstilstander. Studenten identifiserer symptomer på 
ustabil og alvorlig sykdomsutvikling, tar beslutninger om og 
gjennomfører tiltak i det tverrfaglige  
og tverretatlige behandlingsteamet.  

Basert på systematisk klinisk undersøkelse og vurdering 
iverksetter studenten tiltak for å fremme helse og forebygge 
forverring av tilstanden. Behandling av bivirkninger samt 
smerte- og symptomlindring er sentralt. Avansert kunnskap 
om åndelig og eksistensiell omsorg, sorg og empati skal 
være grunnlag for utøvelse av sykepleie til pasient og 
pårørende. Gjennom faglige, etiske og tverrfaglige 
diskusjoner videreutvikler studenten bevissthet om 
holdninger og verdier i livets sluttfase. 

Studenten skal identifisere og vurdere konsekvenser av 
behandling, og ha kunnskaper om senskader, habilitering 
og rehabilitering. Studenten skal anvende kunnskap om 
kommunikasjon, pedagogiske prinsipper og 
pasientundervisning.  
 
Studenten identifiserer symptomer på ustabil og alvorlig 
sykdomsutvikling, tar beslutninger om og gjennomfører tiltak 
i det tverrfaglige behandlingsteamet. 

 
I praksisstudieperioden vektlegges avansert sykepleie til personer med kreft som får kurativ/palliativ 
behandling.  

 
Hovedtemaer: 

x Omsorg ved livets slutt 
x Kommunikasjon i kreftomsorg 
x Sorg og sorgarbeid 
x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering i palliasjon 

 
 

Emnekode: MAKSKSP5200 

Antall studiepoeng: 15 
Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 
Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 
Undervisningssted: Bergen/Oslo 
Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 
Praksisomfang: 180 timer (6 uker) 

Undervisningsomfang: 

45 timer  
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

30 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 

150 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer  
Progresjonskrav: Nei 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har avansert kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsteknikker i møte med pasient 
og pårørende 

x har inngående kunnskap om sorg og sorgarbeid til den døende pasient og pårørende 
x har inngående kunnskap om behandling og omsorg ved livets slutt 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan kartlegge behov for, initiere og utøve symptomlindring i samarbeid med pasient og 
pårørende 

x kan anvende systematisk klinisk undersøkelse og vurdering i palliativ behandling og omsorg 
x kan anvende avansert lytte-, respons- og samtaleferdigheter i møte med pasient og 

pårørende  

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan ta selvstendig ansvar for å initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen palliasjon 
x kan analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger for å videreutvikle fagfeltet  

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesning 
x Ferdighetstrening  
x Gruppearbeid 
x Selvstudier  
x Praksisstudier 
 

Obligatoriske aktiviteter 

x Praksisstudier 
x Refleksjonsnotat knyttet til åndelig og eksistensiell omsorg i praksisstudier  
x 80% fremmøte til undervisning 

 
 
Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
 

Hjemmeeksamen 
  

6 uker Bestått/ikke bestått 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Individuell hjemeeksamen: Individuell plan knyttet til pasientsituasjon (alternativ: Tenkt case).  
Oppgavens omfang er 1500 ord +/- 10% 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Det tas forbehold om justeringer av pensum.  
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale 
forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, hermeneutikk, 

fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Læringsutbytte 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 
Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 
Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 
Deltid: 2. studieår 
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen / Oslo 

Undervisningstermin: Vår 
Obligatorisk undervisning: Nei 
Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn og 
om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er reflektert 
innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i kvalitativ 

forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt kunnskap 

om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 

forskningstradisjoner 
x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor enten 

en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres betydning 
for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, kvalitative 
og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på korrekt 
måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i tidsaktuelle 
faglige debatter 

x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye faglige 
områder 

x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige artiklers 
relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en humanistisk, 
samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 
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Arbeids- og undervisningsformer 

x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og presentasjon av 

fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 

x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to metodedisipliner. 
Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske øvelser, digitale flervalgstester, 
fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling (1500 
ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Profesjon, deltakelse og kontekst 

Profession, Participation and Context 

 

Innhold 

Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp 
i ulike pleie- og behandlingssammenhenger. Faktorer 
som hemmer og fremmer kontinuitet, oversikt og sammenheng mellom aktiviteter, aktører og 
behandlingsnivåer identifiseres og gjøres til gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på sykepleie 
og arbeidsorganisering. 

Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og dialogiske 

modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 
x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 

pasientforløp 
x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 

beslutningsprosesser  

Emnekode: MAKS6000 
Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 
Studienivå: Høyere grad 
Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo / Bergen 
Undervisningstermin: Høst 
Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 15 timer 
hospiteringspraksis 
Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

345 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav:  
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, fe rdigheter og 
generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å kunne 
vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende praksiser 
x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 

arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 
x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 

velferdsteknologiske løsninger 
x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike kliniske 

situasjoner og kontekster 
x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til organisering 

og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  
x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt  

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og sammenheng i 
tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

 
Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle problemstillinger 
som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og sykepleietjenesten 
spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og hvilke 
muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 
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Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord /gruppe 

2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Valgemne 
 

Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. På 
nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i inneværende og 
kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes som 
valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til innpassing før 
etter opptak og innvilget studierett.  

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven. 

 

Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 
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Forberedelse til masteroppgave 

Preperations for the Master Thesis 

 

Innhold 

Hensikten med emnet er at studenten skal lære å utvikle 
og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for egen 
masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring i å skrive 
en prosjektplan og studenten blir fortrolig med de ulike 
elementene som inngår i en slik plan. Videre vektlegges 
kunnskap om hvordan etablere sammenheng mellom 
tema, teori, problemstilling og metode i et 
forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske problemstillinger i 

eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene som 
inngår i en prosjektplan 

x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til forskningsfronten 
på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 
Generell kompetanse: 

Emnekode: MAKS6200 
Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 
Emnestatus: Obligatorisk 
Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 
Undervisningssted: Bergen 
Undervisningstermin: Høst 
Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 
Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav:  

Studentene må ha bestått fellesemnet 
i Vitenskapsteori, forskningsmetoder 
og forskningsetikk 
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Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og gyldig 
design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 

x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

x Muntlig presentasjon 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 
 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Det tas forbehold om justeringer av pensum. 
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Masteroppgave 

Master Thesis 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt 
med relevans for fagfeltet. Masteroppgaven skal ha en 
systematisk og metodisk oppbygning og være forankret i 
aktuell og relevant vitenskapelig litteratur, teoretisk 
perspektiv og i et kvalitativt og/eller kvantitativt 
datamateriale som belyser den problemstilling studenten 
selv har utviklet i samråd med veileder. Studenten kan 
knytte seg til aktuelle interne eller eksterne 
forskningsmiljøer og prosjekter. Det vil bli holdt 
masterseminar der studenten vil få trening i å presentere 
eget arbeid og gi tilbakemelding til medstudenter. 

 

Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig 
problemstilling og kjennskap til forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning 
og i tråd med forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x viser evne til å gi en presis fremstilling av eget arbeid og til å kunne formidle dette til fagfeller 
og allmennheten 

 

Emnekode: MAKS6900 
Antall studiepoeng: 30 
Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 
Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 
Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 
Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 
Obligatorisk undervisning: Ja 
Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

40 timer 
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 

770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

810 timer 
Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 

 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning kreftsykepleie, UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning kreftsykepleie 

31 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x Deltakelse på masteroppgaveseminar 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Individuell masteroppgave 1-2 semestre A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. Godkjenning 
forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid, to tilbakemeldinger til medstudenter og 80% 
oppmøte 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige høgskole 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Studieplan for master i klinisk sykepleie  
- studieretning nefrologisk sykepleie   
 
120 studiepoeng 
 
 

 

 

Programme Description for Master of Clinical Nursing  
– Specialization in Nephrology Nursing 
 
120 ECTS 
 
 

 
Fakultet for helsefag 
Faculty of Health Studies 
 
VID Oslo 
Godkjent Klikk her for å skrive inn en dato. av Utdanningsutvalget 

Approved Klikk her for å skrive inn en dato. by The Education Comittee 
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1. Presentasjon av studiet 
  

1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 
Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å utdanne 
sykepleiere som kan kombinere vurderings- og 
handlingskompetanse i komplekse og sammensatte 
kliniske situasjoner, basert på selvstendige vurderinger 
og beslutninger med bakgrunn i kunnskap og verdier. 
Studiet vektlegger analytisk kompetanse, fagetiske 
vurderinger, kritisk refleksjon og dannelsesaspekter i 
profesjonell praksis. Dette skal bidra til økt pasient- og 
brukersikkerhet og forbedring av faglig standard, 
verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling. 

Master i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med 
nasjonale føringer og helsepolitiske reformer.  Kortere 
liggetid i sykehus fører til avanserte oppgaver for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, noe som 
krever en mer omfattende og koordinert oppfølging og 
samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten kompetente sykepleiere som kan 
initiere og delta i utviklingsarbeid og forskning og være pådrivere til å endre praksis i alle 
deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med spesialkompetanse i klinisk 
arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, helseledelse, fagutvikling og 
forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som gir den beste faglige 
støtte, hjelp og oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks 
studieretninger. Den første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 
studiepoeng). De seks videreutdanningene er: 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 
x Videreutdanning i helsesykepleie 
x Videreutdanning i kreftsykepleie 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 

(https://www.vid.no/studier/nefrologisk-sykepleie-videreutdanning/) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet 
Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
forskningsetikk. En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer 
til, presenteres i studieplanen.  

Nøkkelinformasjon om studiet:  

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode: MAKS 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 
Videreutdanning 

Grad etter avsluttet studium: 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 9 uker 

Fastsatt studietid: 4 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

  

4 
 

Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan 
relateres til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk 
relevans. Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse 
av profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på 
og sikring av optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning nefrologisk sykepleie   
Nefrologisk sykepleie retter seg mot pasienter som rammes av nyresykdom i alle aldre og i 
alle faser av sykdommen i eller utenfor institusjon, og deres pårørende. Pasient- og 
pårørendesituasjonene er kompliserte og utfordrende.  

Helsepolitiske reformer legger føringer som skal dempe bruk av sykehustjenester og øke 
oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter, herunder pasienter med nyresykdom, i 
kommunehelsetjenesten. Om lag 10 % av befolkningen har tegn på kronisk nyresykdom 
(Helsedirektoretat 2011). Antall pasienter med behov for nyreerstattende behandling (RRT) 
er stigende (Nyreregister 2019). Samtidig som antall pasienter øker, skjer det en rask 
utvikling innen medisinsk teknologi og behandlingsmetoder innen det nyremedisinske 
området. Flere eldre behandles, tilstanden er mer kompleks, og pasientene har ofte andre 
sykdommer i tillegg. Dette vil stille enda høyere krav til sykepleierens kunnskaper, holdninger 
og ferdigheter på alle nivå i helsetjenesten.  

Nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon i møte med pasienter som har fått en 
nyresykdom hvor behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, og hvor døden er 
uunngåelig. Nefrologisk sykepleier må ha inngående kunnskap om hva som fremskynder og 
forhindrer utvikling av nyresykdom i alle aldre og faser av sykdommen. Nefrologisk 
sykepleier må identifisere pasientens behov, samt gi råd og informasjon for å forebygge 
komplikasjoner og bremse utviklingen i pasientens nyresykdom. Forebygging og behandling 
av kronisk nyresykdom, en styrking av kommunenes kompetanse og kunnskaper, 
intervensjon og oppfølging ved kronisk nyresykdom er sentralt. Et annet viktig område er økt 
satsing på desentralisert og hjemmebasert dialysebehandling.   

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  
Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. 
Samarbeid for gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i 
avansert faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, 
herunder; helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, 
administrasjon og ledelse. Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte 
omsorgen, som mot deltakelse i tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  
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Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker- og 
pårørendesituasjoner. Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare 
situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle 
kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er både relasjonell, konkret og moralsk. Den 
retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og handling. At omsorgen er moralsk 
innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som bringes inn i situasjonen som 
er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i klinisk sykepleie. 
Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon og 
samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  

Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det 
legges vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, 
og hvor avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er 
ikke avstand eller tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men 
studiet fremmer refleksjon og bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  

 

x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   

Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. 
Helsetjenesten reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. 
Reformer planlegges og gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike 
instanser, etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på 
helsestasjoner og skoler, samt i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er 
vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin fagkompetanse bidrar til samarbeid, 
samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres 
både gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og 
ledelse, samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk 
sykepleie gir kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge tema, spørsmål og problemstillinger hvor kun 
personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og 
utvikling som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 
2. Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppen for studiet er sykepleiere som ønsker å jobbe med personer med nyresykdom 
innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende, og som er opptatt av fagutvikling. 
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Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling 
eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.   
 
For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget 
norsk autorisasjon som blir vurdert.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.1  

For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.2 

Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 
studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 
For søkere med videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med 
påbyggingsdelen, og må bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynnes.  

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale kvalifikasjons-
rammeverket for høyere utdanning.3 Etter fullført master i klinisk sykepleie skal kandidaten 
ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor nefrologisk sykepleie og spesialisert innsikt i 
fagområdets målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om fagområdets ulike vitenskapelige perspektiver, teorier, 
politiske og juridiske rammer og forskning når det gjelder nefrologisk sykepleie, 
nasjonalt og internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og 
livssynsmessig mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 
Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
nefrologisk sykepleie og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske 
problemløsninger 

                                                
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
pasient- og brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og 
kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

  

Generell kompetanse: 
Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen klinisk praksis 

x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i 
etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og 
faglige tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

x kan bidra til pasient- og brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av 
tjenester og sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, 
vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og 
bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og 
studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med 
arbeidskrav mellom ukesamlingene.     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Selvstudier 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
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x Observasjon/praksisstudier 
x Veiledning 
x Ressursforelesninger 

 

5. Internasjonalisering 
Studiet integrerer en internasjonal forståelse av nefrologisk sykepleie gjennom pensum og 
undervisningstema. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet 
relaterer seg til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  

Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet 
for å utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et 
semester ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 
kompetanse og bidra til økt kulturforståelse.  

Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt 
mobilitetsvindu vil for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes 
som erstatning for ett valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt 
arbeide med deler av masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. 
eller 4. år studieår. Alternativt kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle 
studieårene. Studentene kan ta initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap 
til nefrologiens fagmiljøer internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av nefrologi 
gjennom pensum og undervisningstema. Dialog med det internasjonale kunnskapsfeltet 
studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, aktuell tematikk og 
gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens 
nettside. Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Praksisstudiene er obligatoriske og har et samlet omfang på 9 uker. Egen plan for 
praksisperiodene blir utarbeidet. Fravær over 10 % per praksisperiode medfører at praksis 
ikke blir bestått før overskredet fravær er tatt igjen. Fraværsprosenten regnes i totalt antall 
timer fravær i praksis i den aktuelle praksisperioden. Studenten kan på eget initiativ 
tilrettelegge for praksis på eget hjemsted, forutsatt at praksisstedet godkjennes av 
fagansvarlig ved høgskolen. I studiets 2. del inngår 15 timer hospiteringspraksis i en 
helsetjenestekontekst. 
 
Hensikten med praksisstudier er at studenten har handlingskompetanse innen nefrologisk 
sykepleie. Studenten skal reflektere ut fra ulike kunnskapskilder, ta beslutninger og handle 
på grunnlag av gjennomtenkte alternativer. Kompetansen vil bli utviklet gjennom øvelse og 
refleksjon.  
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Praksisstudiene utgjør 14 studiepoeng og strekker seg over 9 uker av studietiden. En av 
praksisperiodene vil være på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, fordelt mellom 
transplantasjonskirurgisk avdeling, medisinsk avdeling - nefrologisk seksjon og 
nyremedisinsk poliklinikk. Dette gir studentene mulighet til å følge pasienters gang gjennom 
sykehuset i forbindelse med nyretransplantasjon. De resterende praksisuker vil være ved 
hemodialyse-enheter, poliklinikk med ansvar for peritonealdialyse-behandling og 
nyremedisinske sengeposter ved lokalsykehus i ulike deler av landet og i utland. En av 
praksisdagene i poliklinikken tilbringes i primærhelsetjenesten.  

Politiattest innkreves før studenten kan gå ut i praksis. 

 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. 
Eksamensdatoer og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb 
og på elektronisk læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole4.   

For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent 
og eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80 % fremmøte på hvert 
emne. Fravær i undervisning over 20 % kan kompenseres med et ekstra arbeidskrav.  

 
  
 

8. Studiets oppbygning 
 

DELTID 
 

 1. studieår                                   
 

                                               

Emnekode 
                                               

Emne 
                                               

Studiepoeng 
                                               

Semester 
                                               

O/V 

MAKSNEF5000 
 

 

Grunnlagsforståelse og rammer  
                                               

10 
                                               

Høst 
                                               

O  

MAKSPRO5000 
 

                                               

Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

                                               

5 
                                               

Høst 
                                               

O 

MAKSNEF5100 
 

                                               

Nefrologisk sykepleie 1: 
Sykdomsforløp og 
behandlingsformer 
(inkludert praksisstudier) 

                                               

15 
                                               

Vår 
                                               

O  

                                               
 

2. studieår 
 

                                               

Emnekode 
                                               

Emne 
                                               

Studiepoeng 
                                               

Semester 
                                               

O/V 
MAKSNEF5200 
 

                                               

Nefrologisk sykepleie 2: Oppfølging 
                                               

15 
                                               

Høst 
                                               

O  

                                                
4 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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av pasienter med nyresykdom 
(inkludert praksisstudier) 

MAKSNEF5400 
 

                                               

Vitenskapsteori, forskningsmetoder 
og forskningsetikk 

                                               

15 
                                               

Vår 
                                               

O  

 

3. og 4 år 

                                               

Emnekode 
                                               

Emne 

                                               

Studiepoeng 

                                               

Semester 

                                               

O/V 

MAKS6000 
 

Profesjon, deltakelse og kontekst 15 Høst O 

 Valgemne 10 
                                 

Vår 
O 

MAKS6200 
 

Forberedelse til masteroppgave 5 
                                 

Vår 
V 

MAKS6900 
 

Masteroppgave  30 Høst/Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
 

Grunnlagsforståelse og rammer – nefrologisk sykepleie 
Understanding Basic Phenomena and Framework – Nephrology Nursing 
 

Innhold 
Emnet skal gi studenten inngående kunnskap om 
helse- og velferdstjenestenes kompleksitet og 
organisering, samt økt evne til kritisk vurdering av 
sentrale begreper som danner grunnlag for sykepleie 
til pasienter med nyresykdom. Dette inkluderer 
innføring i helse og sykdom, prioriteringer, systemer 
og samhandling, lover og retningslinjer.  

Emnet skal gi studenten grunnlag for å kunne kritisk 
vurdere perspektiver på helse og sykdom. Videre 
skal studenten kunne drøfte og vurdere ulike former 
for samhandling, prioritering og tverrfaglig samarbeid.  
Systemforståelse og kunnskap om tjenesteutvikling 
står sentralt. Videre vil det legges vekt på 
brukermedvirkning og pasienters rettigheter. 

Hovedtemaer: 

x Helse og sykdom  
x Sentrale fenomener og begreper  
x Systematisk klinisk undersøkelse og 

vurdering (SKUV) 
x Farmakologi ved nyresykdom 
x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer 
x Samhandling, ledelse og tverrfaglighet 
x Kunnskapskilder  
x Kommunikasjon  
x Sykepleierens undervisende funksjon 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike måter å forstå helse og sykdom på  
x har inngående kunnskap om SKUV  
x har inngående kunnskap om farmakologi ved nyresykdom 
x har inngående kunnskap om lover, forskrifter og rammebetingelser 

Emnekode: MAKSNEF5000 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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x studenten har inngående kunnskap om helsetjenestens organisering, samhandling, 
samarbeid og tjenestekoordinering 

x har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis   

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan drøfte individuelle kulturelle, historiske og globale perspektiver på helse og 
sykdom 

x kan planlegge og utvikle sykepleie til pasienter med nyresykdom i tråd med lover, 
forskrifter og rammebetingelser 

x kan kritisk vurdere kunnskap som grunnlag for kliniske beslutninger  
x kan analysere sin egen og andres rolle i samarbeid og gruppeprosesser  

 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan argumentere for hvilke konsekvenser ulike forståelser av helse og sykdom og 
ulikt kunnskapssyn kan ha på praksis og forskning  

x kan reflektere kritisk over nefrologisk sykepleiers funksjon i primær og spesialist- 
helsetjenesten 

x kan arbeide selvstendig og samarbeide på tvers av instanser og faggrupper 
x kan bidra til nytenkning og innovasjon knyttet til sykepleie til pasienter med nyresvikt.  

Arbeids- og undervisningsformer 
x Forelesninger  
x Studentaktive metoder 
x Selvstudium 
x Veiledningsøvelser  

 

Obligatoriske aktiviteter 
x Gruppearbeid med fremlegg 
x 80% fremmøte til undervisning 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

 

Vurderingsuttrykk 
 

 Hjemmeeksamen 2 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave (individuell eller gruppe) som er relatert til aktuelt 
klinisk arbeidsfelt. Oppgavens omfang er 3000 ord +/- 10 %. 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto 
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Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 
Worldview, values and professional practice 

Innhold 
Emnet er VIDs profilemne for alle videreutdannings- 
og masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 

Emnekode: MAKSPRO5000 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 
Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

 
Arbeids- og undervisningsformer 

x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 
Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Nefrologisk sykepleie 1: Sykdomsforløp og behandlingsmetoder 
Nephrology Nursing 1: Kidney Disease Treatment and Disease Trajectory  
 
Innhold 
I dette emnet skal studenten videreutvikle 
kunnskapsnivå, ferdigheter og holdninger i  
utøvelsen av sykepleie til pasienter med  
nyresykdom. Studenten tilegner seg avansert 
kunnskap om nyresykdom, årsak, forekomst, 
utredning, behandling og oppfølging. Studenten får 
inngående kunnskap om ulike behandlingsalternativer 
og medisinske indikasjoner for nyreerstattende 
behandling i form av hemodialyse, peritonealdialyse 
og nyretransplantasjon. Emnet vil gi studenten 
avansert kunnskap om recipient- og donorutredning.  

Studenten anvender teoretisk kunnskap i klinisk arbeid 
ved ulike sykehusavdelinger og i 
primærhelsetjenesten hvor pasientene behandles. 

Hovedtemaer: 

x Nyrenes anatomi og fysiologi 
x Nyresykdom og komorbiditet  
x Behandlingsalternativer ved kronisk 

nyresykdom  
x Sykepleie til pasienter med nyreerstattende 

behandling  
x Barn med nyresykdom 
x Ernæring ved nyresykdom 

 
Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om nyresykdommer og behandlingsformer i alle aldre  
x har avansert kunnskap om nyretransplantasjon, utredning og oppfølgning av både 

donorer og recipienter   
x har inngående kunnskap om spesielle aspekter knyttet til ernæring og farmakologi 

ved nyresykdom 
 

Ferdigheter: 
Studenten 

Emnekode: MAKSNEF5100 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 225 timer 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
15 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 
135 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Nei 
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x kan utøve avansert klinisk sykepleie til pasienter med nyresykdom i alle faser av 
sykdommen og i alle aldre 

x kan tenke kritisk og reflektere over egen faglige utøvelse og funksjon 
x kan anvende og integrere kunnskap om nyresykdommer og behandlingsformer 
x kan anvende SKUV i behandling av pasienter med nyresykdom  
x kan gi støtte og omsorg til pasienter med nyresykdom og deres pårørende, og 

fremmer medbestemmelse basert på gjeldende lovverk og forskrifter 
x kan veilede og undervise pasienter med nyresykdommer og deres pårørende om 

nyresykdommer og behandlingsalternativer  

 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x har en faglig og etisk bevissthet til pasienter med nyresykdom og deres pårørende 
preget av solidaritet, innlevelse, samarbeid og profesjonalitet 

x kan reflektere kritisk i valgsituasjoner, og handler faglig, etisk og juridisk forsvarlig 
x kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 

fagområdet, både med pasienter, pårørende, spesialister og allmennheten 
x kan ivareta pasientens og pårørendes verdighet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Forelesning,  
x Ferdighetstrening 
x Gruppeoppgaver 
x Selvstudier  
x Kliniske studier 
x Kollokvium 

Obligatoriske aktiviteter 
x Klinisk praksis, 6 uker 
x 80% fremmøte til undervisning 

 
Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen  
 

3 uker Bestått/ikke bestått 

 

Omfang: 3000 ord. 

Pensum  

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Nefrologisk sykepleie 2: Oppfølging av pasienter med nyresykdom 
Nephrology Nursing 2: Follow-up of Patients with Kidney Disease 
 
Innhold 
Nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon overfor 
de pasienter som har fått en nyresykdom hvor 
behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, 
og hvor døden er uunngåelig. For å kunne gi 
tilfredsstillende sykepleie i livets sluttfase, kreves  
det betydelige kunnskaper innen fagområdet,  
erfaring i å reflektere over og analysere etiske 
problemstillinger og dilemmaer.  

I dette emnet skal studenten få avansert kunnskap 
om konservativ behandling av pasienter med akutt  
og kronisk nyresvikt. Studentene får avansert 
kunnskap om å leve med nyresykdom; krise, sorg  
og mestring som grunnlag for utøvelse av sykepleie. 
Gjennom faglige, etiske og tverrfaglige diskusjoner 
videreutvikler studenten bevissthet om holdninger  
og verdier i livets sluttfase. 

Studenten anvender kunnskap og ferdigheter til å 
gjennomføre tiltak rettet mot lindring av plagsomme 
symptomer og bivirkninger av behandling. Studenten 
får kjennskap til hvordan oppfølging av pasienter 
skjer, i og utenfor institusjon, og forstår 
nødvendigheten av samarbeid mellom nivåene i 
helsetjenesten og mellom ulike yrkesgrupper med 
fokus på flerkulturell forståelse og samhandling.  
Å samarbeide med andre i tverrfaglige team for å 
utvikle et faglig godt og individuelt tilpasset 
behandlingstilbud vektlegges.  

 

Hovedtemaer: 

x Sykepleie til pasienter med nyresykdom i primærhelsetjenesten  
x Lindrende behandling og eksistensiell omsorg ved livets slutt 
x Flerkulturelt perspektiv i behandling av pasienter med kronisk nyresykdom 
x Livskvalitet og pasientmedvirkning i behandling av kronisk nyresykdom  
x Krise, sorg og mestring  
x Sykepleierens forebyggende og rehabiliterende funksjoner 
x Hygiene og infeksjonsforebyggende arbeid til pasienter med nyresykedom 

 
 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse: 

Emnekode: MAKSNEF5200 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 112 timer 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
15 timer  

Omfang studentstyrt arbeid: 
248timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Nei 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

  

18 
 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående innsikt i lindrende behandling til pasienter med nyresvikt ved livets 
slutt 

x har avansert kunnskap om pasientmedvirkning og livskvalitet i behandling av kronisk 
nyresvikt  

x har inngående kunnskap om sorg og sorgarbeid til den døende pasient og pårørende 
x har inngående kunnskap om åndelig og eksistensiell omsorg ved livets slutt 
x har inngående kunnskap om behandlingsnivåer og tverrfaglig samarbeid i behandling 

av pasienter med kronisk nyresvikt 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan ivareta pasient og pårørende til pasienter med nyresykdommer i forskjellige 
sykdomsfaser  

x kan ta ansvar for å møte døendes behov og er til støtte for pasient og pårørende i 
livets sluttfase gjennom faglige – og etiske vurderinger 

x kan anvende avansert kunnskap innen fagfeltet slik at pasient og pårørende kan 
oppleve best mulig livskvalitet under og etter behandling 

x Kan kommunisere om faglige problemstillinger i samhandling på tvers av faggrupper 
og behandlingsnivåer 

x Kan arbeide selvstendig i møte med ulike behov hos den syke og pårørende uansett 
kulturbakgrunn, tro og verdier 

x Kan gi støtte og omsorg til pasienten med nyresykdom og deres pårørende, og 
fremmer medbestemmelse basert på gjeldende lovverk og forskrifter 

 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x har innsikt i og forståelse for menneskets psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner 
relatert til nyresykdom 

x har en åpen holdning til andre yrkesgrupper og tar selvstendig initiativ til tverrfaglig 
samarbeid 

x kan ivareta individets fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov 
x kan ivareta pasientens og pårørendes verdighet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Forelesning,  
x Ferdighetstrening 
x Gruppeoppgaver 
x Selvstudier  
x Kliniske studier 
x Kollokvium 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

  

19 
 

Obligatoriske aktiviteter 
x Klinisk praksis 3 uker 
x 80% fremmøte til undervisning  

 

Vurderingsordning 
 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen  
 

3 uker 
 

A-F 

 

Omfang: 3000 ord 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Theory of Science, Research Methods and Research Ethics 

Innhold 
Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet  har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler 
sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

 
Generell kompetanse: 
Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 
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x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 
x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 

metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Profesjon, deltakelse og kontekst 
Profession, Participation and Context 

 

Innhold 
Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp i ulike pleie- og 
behandlingssammenhenger. Faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet, oversikt og 
sammenheng mellom aktiviteter, aktører og behandlingsnivåer identifiseres og gjøres til 
gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på sykepleie og arbeidsorganisering. 

 

  

Emnekode: MAKS6000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo / Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 15 timer 
hospiteringspraksis 

Undervisningsomfang: 
45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
345 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  
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Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og 

dialogiske modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 
x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 

pasientforløp 
x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 

beslutningsprosesser  

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å 
kunne vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende 
praksiser 

x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 
arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 

x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 
velferdsteknologiske løsninger 

x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike 
kliniske situasjoner og kontekster 

x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  

x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt 

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og 
sammenheng i tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
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Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle 
problemstillinger som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og 
sykepleietjenesten spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og 
hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord 

/gruppe 2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

 
Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

  

26 
 

Valgemne 
 

Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. 
På nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i 
inneværende og kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes 
som valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til 
innpassing før etter opptak og innvilget studierett. 

 

 

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven.   

 
Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 
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Forberedelse til masteroppgave 
Preperations for the Master Thesis 

Innhold 
Hensikten med emnet er at studenten skal lære å 
utvikle og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for egen 
masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring i å 
skrive en prosjektplan og studenten blir fortrolig med 
de ulike elementene som inngår i en slik plan. Videre 
vektlegges kunnskap om hvordan etablere 
sammenheng mellom tema, teori, problemstilling og 
metode i et forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske problemstillinger 

i eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene som inngår i en prosjektplan 
x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til 

forskningsfronten på dette området 
 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 
 

Emnekode: MAKS6200 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:  
Studentene må ha bestått 
fellesemnet i Vitenskapsteori, 
forskningsmetoder og 
forskningsetikk 



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

  

28 
 

Generell kompetanse: 
Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og 
gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte 
problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 
x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 
x Muntlig presentasjon 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig hjemmeeksamen 4 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Masteroppgave 
Master Thesis 

Innhold 
Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset 
forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet. 
Masteroppgaven skal ha en systematisk og metodisk 
oppbygning og være forankret i aktuell og relevant 
vitenskapelig litteratur, teoretisk perspektiv og i et 
kvalitativt og/eller kvantitativt datamateriale som 
belyser den problemstilling studenten selv har utviklet 
i samråd med veileder. Studenten kan knytte seg til 
aktuelle interne eller eksterne forskningsmiljøer og 
prosjekter. Det vil bli holdt masterseminar der 
studenten vil få trening i å presentere eget arbeid og 
gi tilbakemelding til medstudenter. 

 

Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 

 

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 
Kunnskaper: 
Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 
Ferdigheter: 
Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med forskningsetiske normer 

 
Generell kompetanse: 
Studenten 

Emnekode: MAKS6900 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
x timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
810 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 
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x viser evne til å gi en presis fremstilling av eget arbeid og til å kunne formidle dette til 
fagfeller og allmennheten 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

Obligatoriske aktiviteter 
x Deltakelse på masteroppgaveseminar 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Individuell masteroppgave 1-2 semestre A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Godkjenning forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid og to tilbakemeldinger til 
medstudenter. 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning palliativ sykepleie 

3 
 

1. Presentasjon av studiet 
 

1.1 Bakgrunn for master i klinisk sykepleie 

Masterstudiet i klinisk sykepleie har som mål å 
utdanne sykepleiere som kan kombinere vurderings- 
og handlingskompetanse i komplekse og sammensatte 
kliniske situasjoner, basert på selvstendige vurderinger 
og beslutninger med bakgrunn i kunnskap og verdier. 
Studiet vektlegger analytisk kompetanse, fagetiske 
vurderinger, kritisk refleksjon og dannelsesaspekter i 
profesjonell praksis. Dette skal bidra til økt pasient- og 
brukersikkerhet og forbedring av faglig standard, 
verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling. 

Master i klinisk sykepleie har et 
kommunehelsetjenesteperspektiv i tråd med 
nasjonale føringer og helsepolitiske reformer.  Kortere 
liggetid i sykehus fører til avanserte oppgaver for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, noe som 
krever en mer omfattende og koordinert oppfølging og 
samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

Hensikten med utdanningen er å tilføre helsetjenesten 
kompetente sykepleiere som kan initiere og delta i utviklingsarbeid og forskning og være 
pådrivere til å endre praksis i alle deler av helsetjenesten.   

Masterstudiet i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere med spesialkompetanse i klinisk 
arbeid, helsefremming, sykdomsforebygging, undervisning, helseledelse, fagutvikling og 
forskning. Økt kompetanse til systematisk dokumentasjon av hva som gir den beste faglige 
støtte, hjelp og oppfølging, vil bidra til å heve kvaliteten på helsetjenester. 

Mastergraden i klinisk sykepleie er bygget opp som en 1 + 1 master med seks 
studieretninger. Den første delen er organisert som fagspesifikke videreutdanninger (60 
studiepoeng). De seks videreutdanningene er: 

x Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
x Videreutdanning i gerontologisk sykepleie 
x Videreutdanning i helsesykepleie 
x Videreutdanning i kreftsykepleie 
x Videreutdanning i nefrologisk sykepleie (nyresykepleie) 
x Videreutdanning i palliativ sykepleie (https://www.vid.no/studier/palliativ-

sykepleie-videreutdanning/) 

To av emnene i første del av masterstudiet er felles for alle studieretningene; Profilemnet 
Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis og Vitenskapsteori, forskningsmetode og 
forskningsetikk. En spesifikk beskrivelse av studieretningens innhold og hva den kvalifiserer 
til, presenteres i studieplanen.  

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED: 0913 Nursing and midwifery 

Studieprogramkode: MAKS 

Antall studiepoeng: 120 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium:   

Master i klinisk sykepleie 

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 6 uker 

Fastsatt studietid: 4 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Bergen 
Haraldsplass 
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Andre del er en felles masterpåbygging (60 studiepoeng). Her inngår et valgemne som kan 
relateres til en fagspesifikk studieretning, masteroppgaven og/eller har praktisk-klinisk 
relevans. Masteroppgaven gir 30 studiepoeng og skal ha relevans for det kliniske fagfeltet. 

Mastergradsstudiet i klinisk sykepleie vektlegger avansert profesjonsutøvelse og forståelse 
av profesjonen i møte med organisasjon, teknologi og styringsformer. Kritisk perspektiv på 
og sikring av optimale pasientforløp vektlegges. 

 

Studieretning palliativ sykepleie 

Palliativ sykepleie er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig 
livstruende sykdom og deres pårørende. Den palliative tilnærmingen er diagnoseuavhengig 
og tverrfaglig. Sykepleier har en sentral koordinerende rolle. Oppmerksomheten er rettet mot 
å fremme livsmot og livskvalitet til den alvorlig syke og dens pårørende i forhold til hvor i 
sykdomsforløpet pasienten og pårørende befinner seg (kurativ, livsforlengende, 
symptomlindrende, døende, sorg/etterlatte). Når utsiktene til helbredelse ikke lenger er 
tilstede rammes pasienter og pårørende på en fundamental måte og livets store spørsmål 
melder seg med økt styrke. Ved alvorlig sykdom er det behov for både grunnleggende og 
spesialisert palliativ kompetanse. Pasienter med behov for palliativ omsorg og deres 
pårørende finner vi både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Utdanningen i palliativ 
sykepleie følger nasjonal og internasjonal beskrivelse av kompetanse i palliasjon for 
sykepleiere, og anbefalinger for utdanning i palliativ sykepleie.  

 

1.2 Studiets fag- og kjerneområder  

Klinisk sykepleie er et relasjonelt fag som utøves på et tverrfaglig helsetjenestefelt. 
Samarbeid for gode tverrfaglige helsetjenester skjer både på person- og systemnivå.   

 

x Relasjonell og fagetisk kompetanse (personnivå) 

Klinisk sykepleie omhandler relasjonell og fagetisk profesjonell yrkesutøvelse. Sykepleien er 
forankret i teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap, ferdigheter og forskning. Med bakgrunn i 
avansert faglig vurdering og skjønn utvikler studenten spesialisert handlingskompetanse, 
herunder; helsefremming, sykdomsforebygging, veiledning og undervisning, pleie, 
administrasjon og ledelse. Handlingskompetansen rettes mot så vel den personorienterte 
omsorgen, som mot deltakelse i tverrfaglig team og samhandling på tvers av tjenestenivåer.  

Sykepleieren må være sanselig nærværende i ulike pasient-, bruker og 
pårørendesituasjoner. Pasient- og pårørende, elever og foreldre, opplever sårbare 
situasjoner, og vil kjenne ubehag, stress og usikkerhet om sykepleierens profesjonelle 
kompetanse ikke er preget av omsorg. Omsorg er både relasjonell, konkret og moralsk. Den 
retter seg mot andre, og er praktisk gjennom ord og handling. At omsorgen er moralsk 
innebærer at det er måten handlingen utføres på og tonen som bringes inn i situasjonen som 
er avgjørende. Faglig omsorg og fagetisk kompetanse er avgjørende i klinisk sykepleie. 
Etiske dilemma og verdibevissthet, kultur- og livssynsforståelse, kommunikasjon og 
samhandling, vektlegges. I alle relasjoner inngår makt, slik også i omsorg og omsorgsansvar.  

Spørsmål reises om hvilke kår omsorgen har innenfor områder av helsetjenesten der det 
legges vekt på ulike former for avansert teknologi i pasientens hjem og i helseinstitusjoner, 
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og hvor avstanden er stor mellom den som mottar tjenesten og tjenesteyter. I seg selv er 
ikke avstand eller tekniske hjelpemidler et hinder for relasjonell og fagetisk omsorg, men 
studiet fremmer refleksjon og bidrar til vurderingskompetanse på feltet.  

 

x Kompleks samhandlingsarena i stadig endring (systemnivå)   

Klinisk sykepleie utøves i helsetjenester som er komplekse og i stadig endring. 
Helsetjenesten reguleres av lover, forskrifter og retningslinjer, og gjeldende rammer. 
Reformer planlegges og gjennomføres kontinuerlig.  

Helsetjenesten er en samhandlingsarena hvor mange forskjellige profesjoner og ulike 
instanser, etater og tjenestenivå samarbeider i team. Tjenestene ytes i hjem, på 
helsestasjoner og skoler, samt i ulike helseinstitusjoner i kommuner og fylker. Det er 
vesentlig at den kliniske sykepleieren med sin fagkompetanse bidrar til samarbeid, 
samhandling og sammenheng i og mellom tjenestene.  

Helsetjenesten er en faglig, politisert og mediefokusert arena. Endring og forbedring initieres 
både gjennom intern og ekstern kritikk. Kunnskaper om makt og myndighet, engasjement og 
ledelse, samspill og samarbeid, på alle nivå, er nødvendig for å lykkes med endringer. 

 

x Reflektert fagutvikling og ledelse (person- og systemnivå) 

Reflektert fagutvikling og ledelse bidrar til kvalitets- og tjenesteutvikling. Master i klinisk 
sykepleie gir kompetanse til å initiere og lede utviklings-, endrings- og forbedringsprosjekter. 

Klinisk sykepleie kan studeres ved å vektlegge på tema, spørsmål og problemstillinger hvor 
kun personnivået eller kun systemnivået fremheves, eller hvor begge nivåene bringes 
sammen.  

Reflektert fagutvikling og ledelse har sitt grunnlag i verdibevissthet, fag- og forskningsbasert 
kunnskap, samt ferdigheter i klinisk sykepleie. Særlig vektlegges praksisnær forskning- og 
utvikling som kan ha betydning for kvalitetsforbedring i praksis. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med pasienter med 
alvorlig livstruende eller livsbegrensende sykdom i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra 
høgskole/universitet og minimum to års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling 
eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.  
 
For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget 
norsk autorisasjon som blir vurdert.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.1  

                                                
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13  
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For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.2 

 
Opptak til masterstudiets 3. og 4. år tilbys søkere med fullført videreutdanning 60 
studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk. 
For søkere med videreutdanning uten disse 15 studiepoengene tilbys emnet parallelt med 
påbyggingsdelen, og må bestås før arbeidet med masteroppgaven kan påbegynnes.  
 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning3. Etter fullført master i klinisk sykepleie skal 
kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten  

x har avansert kunnskap innenfor den palliativ sykepleie og spesialisert innsikt i 
fagområdets målgrupper og deres behov for nåværende og fremtidige helsetjenester 

x har inngående kunnskap om fagområdets ulike vitenskapelige perspektiver, teorier, 
politiske og juridiske rammer og forskning når det gjelder palliativ sykepleie, nasjonalt 
og internasjonalt 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, ledelse, tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av kunnskap om kulturelt og 
livssynsmessig mangfold og synet på helse og sykdom 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

x kan identifisere og analysere særskilte utfordringer og problemstillinger innenfor 
palliativ sykepleie og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske 
problemløsninger 

x kan samhandle med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved 
planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten 

x kan analysere og vurdere funksjonsnivå, helserisiko og behov for helsehjelp hos ulike 
pasient- og brukergrupper 

x kan anvende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk og 
kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller 
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

  

                                                
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595#KAPITTEL_3 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 
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Generell kompetanse: 

Kandidaten 

x kan anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen klinisk praksis 

x kan forklare etiske begrensinger, utvise kritiske vurderinger og veloverveid innsikt i 
etiske dilemmaer i det helsefaglige arbeidet  

x kan undervise og formidle sin kompetanse i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og 
faglige tidsskrift 

x kan bidra til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon 

x kan bidra til pasient- og brukersikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av 
tjenester og sektorer 

x kan samarbeide tverrfaglig og sektorovergripende 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom 
teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og 
handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, 
vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og 
bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og 
studieformer. 
 
Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med 
arbeidskrav mellom ukesamlingene.     
 
Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer: 
 

x Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse 
x Gruppearbeid 
x Seminarer 
x Selvstudier 
x Systematisk pasientundersøkelse 
x Simulering 
x Praksisstudier 
x Faglige og pedagogiske digitale verktøy 
x Observasjon/praksisstudier 
x Veiledning 
x Ressursforelesninger 

 

5. Internasjonalisering 
VID vitenskapelige høgskole har internasjonalisering som ett av sine strategiske mål.  

Internasjonalisering er viktig for høgskolens samfunnsoppdrag og gir studenter økt mulighet 
for å utvikle interkulturell kompetanse. Derfor er det ønskelig at masterstudenter tar et 
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semester ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. Dette vil styrke studentenes 
kompetanse og bidra til økt kulturforståelse.  

Det er ønskelig med studieopphold i utlandet på minimum tre måneder. Et aktuelt 
mobilitetsvindu vil for heltidsstudenter være studiets del 2. Studier i utlandet skal godkjennes 
som erstatning for ett valgfritt emne på til sammen 10 studiepoeng. Studenter kan parallelt 
arbeide med deler av masteroppgaven. Tilsvarende vil deltidsstudenter kunne reise ut i 3. 
eller 4. år studieår. Alternativt kan studenter søke om fire ukers studieopphold i utlandet i alle 
studieårene. Studentene kan ta initiativ til studiebesøk i utlandet med formål å få kjennskap 
til palliative fagmiljøer internasjonalt.  

Masterprogrammet i klinisk sykepleie integrerer en internasjonal forståelse av palliativ 
sykepleies fagområder gjennom pensum og undervisningstema. Dialog med det 
internasjonale kunnskapsfeltet studieprogrammet relaterer seg til, skjer i form av litteratur, 
aktuell tematikk og gjesteforelesere. 

VID har opprettet egne avtaler med andre høgskoler og universiteter som åpner for besøk og 
samarbeid. Informasjon om internasjonale samarbeidspartnere finnes på høgskolens 
nettside. Fakultet for helsefag har også flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for 
internasjonalt samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk.  

 

6. Praksisstudier 
Praksisstudiene er obligatoriske og har et samlet omfang på 6 uker. Egen plan for 
praksisperiodene blir utarbeidet. Fravær over 10 % per praksisperiode medfører at praksis 
ikke blir bestått før overskredet fravær er tatt igjen. Fraværsprosenten regnes i totalt antall 
timer fravær i praksis i den aktuelle praksisperioden. Studenten kan på eget initiativ 
tilrettelegge for praksis på eget hjemsted, forutsatt at praksisstedet godkjennes av 
fagansvarlig ved høgskolen. I studiets 2. del inngår 15 timer hospiteringspraksis i en 
helsetjenestekontekst.  
 

Politiattest innkreves før studenten kan gå ut praksis. 

 

7. Vurderingsformer 
Det gjennomføres arbeidskrav, skoleeksamen eller hjemmeeksamen i hvert emne. 
Eksamensdatoer og retningslinjer for eksamen/arbeidskrav informeres det om i Studentweb 
og på elektronisk læringsplattform. Se rutiner og regelverk ved VID vitenskapelige høgskole4.   

For at studiet skal kunne godkjennes må alle arbeidskrav innenfor hvert emne være godkjent 
og eksamener være bestått. Utdanningen stiller i tillegg krav om 80 % fremmøte på hvert 
emne. Fravær i undervisning over 20 % kan kompenseres med et ekstra arbeidskrav.  

 
  
 

 

                                                
4 www.vid.no/student/ og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-12-1595  
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8. Studiets oppbygging 
 

DELTID 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSPAL5100 
 

Palliativ sykepleie 1 
(inkludert praksisstudier) 

15 Høst O 

MAKSPAL5200 
 

Palliativ sykepleie 2 
(inkludert praksisstudier) 

15 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

MAKSPAL5000 
 

Grunnlagsforståelse og rammer 
for palliativ sykepleie 

10 Høst O 

MAKSPRO5000 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i 
profesjonell praksis 

5 Høst O 

MAKS5400 
 

Forskningsetikk, vitenskapsteori 
og metode 

15 Vår O 

 

3. og 4. studieår 

 

 

Emnekode 
 

Emne 
 

Studiepoeng 
 

Semester 
 

O/V 

MAKS6000 
 

 

Profesjon, deltakelse og kontekst 
 

15 
 

Høst 
 

O  

  

Valgemne 
 

10 
 

Vår 
 

V 

MAKS6200 
 

 

Forberedelse til masteroppgave 
 

5 
 

Vår 
 

O 

MAKS6900 
 

 

Masteroppgave  

 

30 
 

Høst/Vår 

 

O 
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Emnebeskrivelser 
 

 

Palliativ sykepleie 1 

Palliative Nursing 1 

 

Innhold 

Med utgangspunkt i hospice- og omsorgsfilosofi 
fokuseres det på smertefysiologi og symptomlindring av 
de konkrete og framtredende kroppslige plager ved 
alvorlig og livstruende eller livsbergrensende sykdom. I 
tillegg vektlegges nasjonale retningslinjer, ulike 
kartleggings- og kvalitetssikringsverktøy og organisering 
av det palliative tilbud i helsetjenesten.  

 
Hovedtemaer: 

x Hospicefilosofi og palliasjonens historie  
x Rolle og funksjon ved palliativ sykepleie 
x Smertefysiologi 
x Ulike stadier i det palliative forløp 
x Symptomlindring  
x Ulike kartleggings- og kvalitetssikringsverktøy  
x Organisering av palliative tjenester  
x Lindrende pleie og behandling ved ulike 

livstruende eller livsbegrensende sykdommer 
uavhengig av alder 

x Ivaretagelse av pårørende 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om sykepleierens rolle i palliativ omsorg    
x har spesialisert kunnskap om smertefysiologi og symptomlindring  
x har avansert kunnskap om ulike verktøy for kartlegging av smerter og andre 

plagsomme symptom  
x har avansert kunnskap om organisering av det palliative tilbudet i Norge  

 

 

 

Emnekode: MAKSPAL5100 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet: 

 1 semester 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang:106,5timer  

Undervisningsomfang: 30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

14,5 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 

254 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer  

Progresjonskrav: Nei 
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Ferdigheter: 

Studenten 

x kan utøve omsorg til pasienter med livstruende eller livsbegrensende sykdom 
x kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, 

tradisjoner, egenart og plass i samfunnet  
x kan bidra til at god symptomkontroll ivaretas ved strategiske og forebyggende tiltak 
x kan identifisere ulike stadier i det palliative forløp 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan forholde seg kritisk og konstruktivt til eget kompetanseområde og egen rolle i 
tverrfaglig /etatlig  samarbeid 

x kan analysere kontekstens muligheter og begrensninger for utøvelse av palliativ 
omsorg 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

x  Forelesninger, refleksjon og praksisstudier. 

Obligatoriske aktiviteter 

x Praksisstudier med tilhørende refleksjonsnotat 
x Framlegg på eget arbeidssted med fagtekst 
x 80% frammøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Hjemmeeksamen 
 

Ett semester 
 

Bestått/ikke bestått 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen skrives individuelt eller i gruppe på to studenter. Denne skal være 
bakgrunnsmateriale for undervisning av medarbeidere om symptomlindring på eget 
tjenestested eller til medstudenter. Omfang er  1500 ord. 
 

Annet 
Praksisstudier: Studentene skal ha 3 ukers kliniske praksisstudier i kommune- eller 
spesialisthelsetjenesten. 
Refleksjonsnotat: Skal ta utgangspunkt i en klinisk pasientsituasjon studenten har erfart 
under første praksisperiode. Det reflekteres over symptomlindring. Omfang 1000 ord, +/- 
10%. 

 
Pensum  

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Palliativ sykepleie 2 

Palliative Nursing 2 

 
Innhold 

Fokuset er å møte og lindre pasientens komplekse og 
sammensatte lidelse. Fysiske, psykososiale og åndelig 
dimensjoner står sentralt. En helhetlig tilnærming og et 
tverrfaglig perspektiv vektlegges.  

Hovedtemaer:  

x Tverrfaglighet og frivillige som ressurs  
x Faglig og personlig veiledning 
x Livsmot  
x Kulturelt mangfold  
x Lidelsens psykologi 
x Etiske dilemma og refleksjon knyttet til livets 

avslutning 
x De siste dager og timer, og etter dødsfall 
x Etterlatte og sorgarbeid 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om tverrfaglig tilnærming  
x har inngående kunnskap om andre yrkesgruppers 

kompetanse i det palliative team  
x har inngående kunnskap om betydningen av eksistensielle og åndelige 

problemstillinger med relevans for palliativ omsorg 
x har bred kunnskap om akutte tilstander ved langkommet kreftsykdom 

 

Ferdigheter: 

Studenten  

x kan vurdere konsekvenser og iverksette lindrende tiltak ved alvorlig sykdom, for både 
pasienten og familien/pårørende 

x kan anvende ulike kommunikasjons- og samtaleferdigheter i møte med pasient og 
pårørende 

 

Generell kompetanse: 

Emnekode: MAKSPAL5200 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 106,5timer 

Undervisningsomfang: 30 timer 
 
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

14,5 timer (ferdighetstrening) 

Omfang studentstyrt arbeid: 

254 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Fullført palliativ 
sykepleie del 1 
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Studenten  

x har et reflektert forhold til eutanasi  
x kan praktisere kulturforståelse i møte med lidelse ved livets avslutning 
x kan forholde seg aktivt til egne holdninger, og møter pasienter og pårørende med 

ydmykhet, respekt og omsorg  
x kan samhandle på tvers av profesjoner og nivåer i helsetjenesten 
x kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
x kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 

fagområdet, både med spesialister og til allmennheten  

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger, refleksjon og diskusjon.  
x Praksisstudier 

 

Obligatoriske aktiviteter  

x praksisstudier med tilhørende refleksjonsnotat 

x 80% frammøte til undervisning 
 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

 Skoleeksamen, skriftlig individuell 
 

5 timer 
 

A-F 

 

Annet 

I løpet av andre semester skal studenten gjennomføre 3 uker kliniske studier på palliativt 
senter i sykehus eller i palliativ enhet i sykehjem hvor tverrfaglig symptomlindring er i fokus.  

Refleksjonsnotatet skal ta utgangspunkt i en klinisk pasientsituasjon studenten har erfart 
under andre praksisstudieperiode. Det reflekteres over tverrfaglig symptomlindring  

 

Pensum 
Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Grunnlagsforståelse og rammer - palliativ sykepleie 

Understanding Basic Phenomena and Framework – Palliative Nursing 

 

Innhold 

Emnet skal gi studentene økt kunnskap om helse- og 
velferdstjenestenes kompleksitet og organisering, med 
vekt på palliative tjenester. Verdier, tradisjoner, 
grunnlagstenkning, prioriteringer, lover og retningslinjer 
danner grunnlag for klinisk sykepleie.  

Studentene skal utvikle ferdighet i samhandling, 
kommunikasjon og tverrfaglig tilnærming. 
Systemforståelse og kunnskap om tjenesteutvikling står 
sentralt. Lærings-, mestrings- og endringsprosesser tar 
utgangspunkt i brukermedvirkning og rettigheter. 

 
Hovedtemaer: 

x Helse og sykdom 

x Organisering av palliative tjenester 

x Sentrale fenomener og begreper i palliativ 
sykepleie 

x Juridiske rammer og helsepolitiske føringer 

x Samhandling, ledelse og tverrfaglighet 

x Forbedringskunnskap 

x Læring og formidling 

x Kommunikasjon 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten  

x har inngående kunnskap om hvordan arbeide kunnskaps- og verdibasert 

x har inngående kunnskap om lover, forskrifter, rammebetingelser for palliative 
tjenester 

x har avansert kunnskap om helsetjenestens organisering, ledelse, tverrfaglig 
samhandling og tjenestekoordinering 

x har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitets- og tjenesteutvikling 

 

 

Emnekode: MAKSPAL5000 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer  

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer  

Progresjonskrav: nei 
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Ferdigheter: 

Studenten  

x kan samhandle på tvers av profesjoner og nivåer i helsetjenesten 

x kan ta lederansvar og beslutninger i situasjoner der det er påkrevd 

x kan undervise og veilede pasienter, brukere og pårørende 

x kan undervise og veilede kollegaer og helsepersonell 

x kan anvende forbedringskunnskap og relevante metoder i utvikling av tjenestene 

 

Generell kompetanse: 

Studenten  

x kan anvende kunnskap og ferdigheter selvstendig i tjenesteutøvelse gjennom å vise 
samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning 

x kan bidra til brukermedvirkning 

x kan arbeide utfra sykepleiens verdier og grunnlagsforståelse  

x kan bidra til økt pasientsikkerhet, koordinering og kontinuitet på tvers av tjenester og 
sektorer  

x har forståelse for helsetjenestens kompleksitet og bidrar til nytenkning og innovasjon 

x kan anvende forskning og erfaring med en faglig og etisk bevisst holdning  

 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Forelesninger  

x Studentaktive metoder  

x Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

x Gruppearbeid med fremlegg 

x 80 % fremmøte til undervisningen  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 

 

Hjemmeeksamen 
 

Ett semester 
 

Bestått/ikke bestått 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Hjemmeeksamen (individuell eller gruppe) er relatert til aktuelt klinisk arbeidsfelt. Oppgavens 
omfang er 3000 ord, +/- 10 %. 
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Annet 

Alle deler av obligatoriske aktiviteter og vurderingsordningen må være godkjent/bestått for at 
emnet som helhet skal være bestått.  
 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
 

  



26/20 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie - 18/00621-36 Etablering av masterutdanning i klinisk sykepleie : Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning palliativ sykepleie, godkjent i UU 29.04.2020

Studieplan for master i klinisk sykepleie, studieretning palliativ sykepleie 

17 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

Worldview, values and professional practice 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle 
masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på 
profesjonell praksis med vekt på en verdibasert 
forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs 
diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til 
maktproblematikk og til livssynsmessig og 
verdimessig pluralisme i profesjonell praksis. Emnet 
fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget 
verdi- og livssynsmessig ståsted i møte med brukere 
med ulike verdier og livssyn betyr. 

Hovedtemaer: 

x Verdier i profesjonell praksis 
x Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
x Spenningen mellom kulturelt mangfold, 

sekularisering og individualisering som 
kontekst for profesjonell praksis 

x Kritisk refleksjon over egne førforståelser og 
verdier 

x Maktperspektiver i profesjonell praksis 
x Diakonale og trosbaserte tradisjoner i 

profesjonell praksis 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til 
profesjonell praksis 

x har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, 
helse og velferd 

x har inngående kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for 
profesjonell praksis 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og 
livssynsmessige mangfold 

x kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen 

Emnekode: MAKSPRO5000 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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x kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Nettbaserte leksjoner 
x Seminar/forelesninger 
x Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) Ett semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Omfang: 2000 ord. 

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke 
samlingsbasert) presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene 
skal jobbe med i løpet av emnets varighet og som skal leveres ca. 1 uke etter siste 
undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting 
av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens spesifikke fag/profesjonsfelt. 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of science, research methods and research ethics 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle 
kunnskapsteoretiske perspektiver og 
problemstillinger og åpner for videre refleksjoner om 
de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og 
sosialfag, samfunnsfag, teologi, diakoni- og 
ledelsesfag. Forholdet mellom vitenskap og verdier 
og mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli 
belyst. Konsekvenser for forskning i de ulike 
fagfeltene blir tematisert.   

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for 
kvalitative forskningsdesign; forskningsmetoder, 
systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for 
forskjellige måter å generere data, analytiske 
fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. 
Prosesser knyttet til åpenhet, kontekstualisering, 
brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og 
etiske ansvar tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for 
kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 
ulike typer av design og metoder for innsamling av 
kvantitative data. Anvendelsesområder, muligheter 
og begrensninger for ulike design og metoder 
drøftes. Det gis innføring i ulike analysetradisjoner.  

Emnet har et gjennomgående fokus på å øke 
studentenes informasjonskompetanse. Emnet 
behandler også etiske utfordringer i forskning som involverer sårbare grupper, og behandler 
sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer med en tverrfaglig tilnærming. 

Hovedtemaer: 

x Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap 
x Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, 

hermeneutikk, fenomenologi og sosial konstruktivisme 
x Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse 
x Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn 
x Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer 
x Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data 
x Forskningsetikk 

 

 

Emnekode: MAKS5400 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

45 timer inkludert nettleksjoner og 
seminarer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske 
grunnsyn og om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner 

x har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er 
reflektert innen ens eget fagfelt 

x har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 
forskningsdesign og forskningsmetoder 

x har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt 
x har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i 

kvalitativ forskning 
x har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt 

kunnskap om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative 
forskningsprosjekt 

x har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 
forskningstradisjoner 

x har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor 
enten en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres 
betydning for forskning innenfor eget fagfelt 

x kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, 
kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt 

x kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante 
innenfor studentens eget fagfelt  

x kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 
tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 
besvare 

x kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på 
korrekt måte  

x kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 
forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i 
tidsaktuelle faglige debatter 
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x kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye 
faglige områder 

x kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige 
artiklers relevans for eget fagområde 

x kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en 
humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Digitale leksjoner og «omvendt undervisning» 
x Seminarer og forelesninger 
x Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og 

presentasjon av fagstoff i mindre grupper 
x Tverrfaglig gruppearbeid (TPS) 

Obligatoriske aktiviteter 

x Studentene må gjennomføre ett arbeidskrav innenfor hver av emnets to 
metodedisipliner. Arbeidskravene kan være av ulik art, for eksempel praktiske 
øvelser, digitale flervalgstester, fremlegg i gruppe, el.a. Det kan også være arbeid 
med metode i utkast til prosjektbeskrivelse 

x Studentene må skrive en skriftlig oppgave med en vitenskapsteoretisk problemstilling 
(1500 ord +/- 10%) 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Tre ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt tema (4000 ord +/- 10%). 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
Pensum har en fellesdel og en fagspesifikk del. 
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Profesjon, deltakelse og kontekst 

Profession, Participation and Context 

 

Innhold 

Hensikten med emnet er å gi studentene teoretiske 
innsikter og praktiske verktøy som bidrar til felles 
forståelse, refleksjon og mestring av profesjonelt 
arbeid i ulike helsetjenestesituasjoner- og kontekster. 
Gjennom undervisning, praktiske øvelser og 
observasjoner i praksis skal studentene oppøve evne 
til å se og kritisk reflektere over sammenhengen 
mellom yrkesutøvelsen og ulike organisatoriske 
ordninger, samt øke sin relasjonelle kompetanse og 
forstå dens betydning i arbeids- og 
beslutningsprosesser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Som tittelen angir er emnet delt i tre begrepsfestede 
innholdskomponenter:  

Profesjonskomponenten vektlegger kunnskap om 
dannelsesaspekter ved avansert profesjonsutøvelse. 
Forståelse av organisatoriske og profesjonsmessige 
forhold knyttet til makt og ansvar i yrkesrollen står i 
fokus, samt muligheter og utfordringer i møtet mellom 
profesjonelle idealer, teknologi og styringsreformer. 

Deltakelseskomponenten vektlegger kunnskap om 
betydningen av relasjonsbyggende praksiser og 
dialogisk kommunikasjon i tverrfaglige samarbeid og i 
møter med pasienter, brukere, familier og 
lokalsamfunn. Metoder for inkludering, deltakelse og 
kunnskapsdeling i beslutninger, samt i utvikling og 
levering av helsetjenester, står sentralt.  

Kontekstkomponenten formidler kunnskap om 
organisering, koordinering og sikring av pasientforløp 
i ulike pleie- og behandlingssammenhenger. Faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet, 
oversikt og sammenheng mellom aktiviteter, aktører og behandlingsnivåer identifiseres og 
gjøres til gjenstand for drøfting i lys av perspektiver på sykepleie og arbeidsorganisering. 

 

  

Emnekode: MAKS6000 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 15 timer 
hospiteringspraksis 

Undervisningsomfang: 

45 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

345 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

405 timer 

Progresjonskrav:  
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Hovedtemaer: 

x Profesjon og dannelse - skjønn, makt og ansvar 
x Relasjonsbyggende praksis - relasjonelle væremåter, gjensidig avhengighet og 

dialogiske modeller for kommunikasjon 
x Omsorgsdiskurser, omsorgsarbeid og styring 
x Teknologi – kliniske og verdimessige utfordringer 
x Organiseringsarbeid – arbeidsledelse, planlegging, koordinering og sikring av 

pasientforløp 
x Deltakelse og samarbeid – brukermedvirkning, kunnskaps- og erfaringsdeling i 

beslutningsprosesser  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 
 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om forutsetninger, utfordringer og muligheter for avansert 
profesjonsutøvelse 

x har inngående kunnskap om egen og andre profesjoners kompetanse for å 
kunne vurdere og tilby tilpasset helsehjelp til pasient- og brukerpopulasjoner 

x har inngående kunnskap om dialogisk kommunikasjon og relasjonsbyggende 
praksiser 

x har inngående kunnskap om faglige og sosiale dimensjoner ved tverrfaglige 
arbeidsprosesser, og hvordan slike prosesser bør organiseres. 

x har inngående kunnskap om muligheter og begrensninger ved medisinsk- og 
velferdsteknologiske løsninger 

x har inngående kunnskap om beslutnings- og implementeringsprosesser i ulike 
kliniske situasjoner og kontekster 

x har avansert kunnskap om helseorganisasjoner og om sykepleieres bidrag til 
organisering og ledelse av helsetjenester og pasientomsorg  

x har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer for kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten og betingelser for samhandling mellom tjenesteområdene 
 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan anvende relevante kommunikasjonskanaler og påvirke aktører, systemer og 
prosesser som legger føringer for tjenesteutvikling og tjenestekvalitet i eget klinisk felt 

x kan samarbeide tverrprofesjonelt for å utvikle og opprettholde et klima av gjensidig 
respekt og felles verdier 

x kan initiere og delta i organisatoriske prosesser for å sikre kontinuitet og 
sammenheng i tjenestene og ivareta pasientsikkerhet og kvalitet 

x kan fremme relasjonsbyggende verdier i egen praksis og vise relasjonskompetanse i 
arbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidspartnere 

x kan anvende faglige argumenter for å ivareta pasient og pårørende i samhandlingen 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan reflektere kritisk over politiske, organisatoriske og profesjonelle 
problemstillinger som kan ha betydning for kvaliteten på helsetjenesten generelt og 
sykepleietjenesten spesielt 

x integrerer klinisk og organisatorisk kunnskap som grunnlag for planlegging og 
gjennomføring av pleie- og behandling  

x kan tilrettelegge for og ivareta deltakelse i beslutninger som angår pasienter, 
brukere og familier 

x kan reflektere kritisk over ulike forståelser av omsorg og omsorgsarbeid og 
hvilke muligheter og utfordringer som knytter seg til ulike styringsmodeller 

Arbeids- og undervisningsformer 

x Observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst  
x Forelesning, seminar og veiledning 
x Gruppearbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Hospiteringspraksis 
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis, kan skrives individuelt eller i gruppe 
x 80% deltakelse i undervisning 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

x Hospiteringspraksis. Det er utarbeidet en guide til hospiteringspraksis  
x Arbeidskrav knyttet til hospiteringspraksis: refleksjonsnotat, individuelt ca. 1500 ord 

/gruppe 2-4 studenter ca. 2500 ord. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent 
x Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før skriftlig eksamen gjennomføres 
x Hjemmeeksamen, ca. 4000 ord, med utgangspunkt i en relevant problemstilling i en 

helsetjenestekontekst. Kan skrives individuelt eller i gruppe 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto.  
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Valgemne 
 

Alle studieretningene i Master i klinisk sykepleie har et valgemne på 10 studiepoeng.  

Valgemnene som tilbys på VID vitenskapelige høgskole varierer fra semester til semester. 
På nettsidene finnes en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom i 
inneværende og kommende semester. 

Emner på masternivå fra andre høgskoler og universitet kan etter søknad også godkjennes 
som valgemner i studieretningen. Det vil ikke bli foretatt forhåndsvurderinger om rett til 
innpassing før etter opptak og innvilget studierett.  

Hver studieretning vil definere aktuelle valgemner.  

Valgemner vil kunne knyttes til masteroppgaven. 

Aktuelle valgemner  

 

x Etniske minoriteter, barn, unge og familier i helse- og sosialtjenesten  

 

x Helsesykepleier som samfunnsaktør 

 

x Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) (Venter på godkjenning) 

 

x Profesjonell praksis (Venter på godkjenning) 

 

x Velferdsteknologi 

 

Se også andre relevante emner på VIDs nettsider. 
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Forberedelse til masteroppgave 

Preperations for the Master Thesis 

Innhold 

Hensikten med emnet er at studenten skal lære å 
utvikle og skriftliggjøre en prosjektbeskrivelse for egen 
masteroppgave. Det vil bli gitt praktisk innføring i å 
skrive en prosjektplan og studenten blir fortrolig med 
de ulike elementene som inngår i en slik plan. Videre 
vektlegges kunnskap om hvordan etablere 
sammenheng mellom tema, teori, problemstilling og 
metode i et forskningsprosjekt. 

 

Hovedtemaer: 

x Utvikling av problemstilling 
x Begrunnelse, avgrensning og hensikt med 

prosjektet 
x Valg og bruk av teoretiske perspektiver i 

forskningsprosjekter 
x Valg av metodisk og analytisk fremgangsmåte  
x Vurdering av forskningsetiske problemstillinger 

i eget prosjekt 
x Fremdriftsplanlegging 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om elementene som inngår i en prosjektplan 

x har inngående kunnskap om en valgt, faglig problemstilling og kjennskap til 
forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan avgrense, begrunne og formulere en problemstilling 
x kan søke etter og sammenfatte relevant litteratur 
x kan planlegge og skrive en prosjektplan i tråd med faglige og forskningsetiske normer 

 
 

Emnekode: MAKS6200 

Antall studiepoeng: 5 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

15 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

135 timer 

Progresjonskrav:  

Studentene må ha bestått 
fellesemnet i Vitenskapsteori, 
forskningsmetoder og 
forskningsetikk 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

x kan identifisere og begrunne hva som er relevante begreper, hensiktsmessig og 
gyldig design, datainnsamlingsmetoder og analyseverktøy for den valgte 
problemstillingen  

x har en klar og presis skriftlig fremstilling  

Arbeids- og undervisningsformer 

x Ressursforelesninger 
x Seminar med presentasjon av planlagt prosjekt 
x Individuell veiledning 

Obligatoriske aktiviteter 

x Muntlig presentasjon 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Skriftlig hjemmeeksamen 
 

4 uker 
 

Bestått/ikke bestått 
 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Masteroppgave 

Master Thesis 

Innhold 

Formålet med masteroppgaven er at studenten skal 
gjennomføre et selvstendig, avgrenset 
forskningsprosjekt med relevans for fagfeltet. 
Masteroppgaven skal ha en systematisk og metodisk 
oppbygning og være forankret i aktuell og relevant 
vitenskapelig litteratur, teoretisk perspektiv og i et 
kvalitativt og/eller kvantitativt datamateriale som 
belyser den problemstilling studenten selv har utviklet 
i samråd med veileder. Studenten kan knytte seg til 
aktuelle interne eller eksterne forskningsmiljøer og 
prosjekter. Det vil bli holdt masterseminar der 
studenten vil få trening i å presentere eget arbeid og 
gi tilbakemelding til medstudenter. 

 
Hovedtemaer: 

x Planlegging, praktisk gjennomføring og 
skriftliggjøring av et forskningsprosjekt 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

x har inngående kunnskap om en valgt faglig 
problemstilling og kjennskap til forskningsfronten på dette området 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

x kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

x viser evne til å gi en presis fremstilling av eget arbeid og til å kunne formidle dette til 
fagfeller og allmennheten 
 

Emnekode: MAKS6900 

Antall studiepoeng: 30 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 4. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Bergen 

Undervisningstermin: Høst/vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 

40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

x timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

770 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

810 timer 

Progresjonskrav: Bestått 
(emnekode) Forberedelse til 
masteroppgave 
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Arbeids- og undervisningsformer 

x Masteroppgaveseminar 
x Individuell veiledning 
x Selvstendig arbeid 

Obligatoriske aktiviteter 

x Deltakelse på masteroppgaveseminar 
x 80% fremmøte til undervisning 

 

Vurderingsordning 

 

Vurderingsform 
 

Varighet 
 

Vurderingsuttrykk 
 

Individuell masteroppgave 
 

1-2 semestre 
 

A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Seminarene er obligatoriske og må godkjennes før masteroppgaven kan leveres. 
Godkjenning forutsetter minimum to fremlegg av eget arbeid og to tilbakemeldinger til 
medstudenter. 

Det vises for øvrig til felles retningslinjer for masteroppgaver ved VID vitenskapelige 
høgskole 

 

Pensum 

Pensum blir publisert i eget pensumlistesystem - Leganto. 
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Arkivsak-dok.: 20/00102-10 Arkivkode.: 019
Saksbehandler Anders Persson

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 22.06.2020

Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Styret tar redegjørelsen for VIDs overordnede organisering og øverste ledergruppe til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til tenkningen i «Notat om oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen» rundt
rektors fullmakter til selv å beslutte organisatoriske endringer, inkludert forståelsen av at strukturelle
forandringer i VIDs ledernivå 2 må forankres i styret, mens organisatoriske endringer på lavere nivå kan
fastsettes av rektor selv, etter en v urdering av endringens betydning for VID.

Saksframstilling
Styret behandlet 10. mars 2020 sak 8/20 om justering av organisasjonen.
I forbindelse med behandlingen av saken, ble rektor bedt om å komme tilbake til styret med en sak
med oversikt over ledergruppefunksjonene, inkludert ansvarsområder og delegasjonssystem, som
også tematiserer tenkningen rundt fast struktur og matriseorganisering, linjefunksjoner og
stabsfunksjoner.
Styrets behandling av saken synliggjorde også et behov for å diskutere grenseoppgangen mellom hva
som ligger innenfor rektors fullmakter å avgjøre, og hva som krever styrebehandling, i spørsmål om
hvordan rektor utformer sin ledergruppe og organisatoriske konsekvenser av dette.
Denne saken omhandler begge oppfølgingspunktene.
Det første punktet i forslag til vedtak relaterer seg til redegjørelsen for VIDs ledergruppefunksjoner og
prinsipper for VIDs organisering. Denne delen er ment som en orientering, noe forslaget til vedtak
gjenspeiler.
Det andre punktet i forslag til vedtak relaterer seg til tenkningen rundt rektors fullmakter til selv å
fastsette endringer i VIDs organisering.
Saken legges fram for styret gjennom et notat som omhandler begge forholdene. Notatet
oppsummeres kort i det følgende.
Første del av notat redegjør for sammensetningen av VIDs ledergruppe, inkludert ansvarsområder,
bakgrunnen for valgene som er tatt med hensyn til ledergruppens utforming, mulige utviklingstrekk
framover, samt overordnede prinsipper for VIDs organisering, som omfatter ledelsesprinsipper,
overordnet delegasjonssystem, organisering av støttefunksjoner og matriseorganisering.
Et vesentlig poeng med gjennomgangen er å vise at justeringene og tilførselen av ressurser som
prosessen innebærer, i stor grad er basert på å videreutvikle og styrke VID med utgangspunkt i
organisasjonsprinsippene som har ligget til grunn siden høgskolen ble etablert.
Andre del av notatet tematiserer rektors fullmakter til selv å bestemme organisatoriske endringer. I
denne delen gjøres det rede for overordnede bestemmelser i lovgivning og i VIDs eget reglement som
regulerer forholdet mellom styret og rektor. Denne gjennomgangen viser at beslutningsmyndigheten
til å fastsette organisatoriske endringer på nivået det her er snakk om, ikke uttrykkelig reguleres i
aktuelle bestemmelser. Notatet avslutter derfor med å foreslå at styret fastsetter et prinsipp om at
strukturelle endringer i nivå 2-ledelsen i VID må forankres i styret, mens endringer på lavere nivå kan



27/20 Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen - 20/00102-10 Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen : Oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen

besluttes av rektor ut fra en konkret vurdering av sakens betydning. Dette prinsippet er innarbeidet 
som vedtakspunkt 2 i dette saksframlegget. 

  
Vedlegg:  
Notat om oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen 
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1 

Notat om oppfølging av sak 8/20 Justering av organisasjonen 

Rektor redegjorde i styremøtet 10. mars 2020 for hovedlinjene i sitt forslag til organisatoriske 
justeringer, som blant annet omhandlet hvilke prorektorfunksjoner VID skal ha. Styret fattet 
følgende vedtak: 

1. Styret støtter at det igangsettes rekruttering av prorektor med særlig ansvar for 
utdanningsfeltet (prorektor for utdanning), og ber rektor finne den mest hensiktsmessige 
løsningen for organisering av forskningsfeltet. 

2. Rektor tar med seg øvrige innspill som styret har kommet med i møtebehandlingen av 
saken i det videre arbeidet med organisatoriske justeringer 

Som det framkommer av protokollen for møtet ba styret rektor om å komme tilbake til styret 
med «med en oversikt over ledergruppefunksjonene, inkludert ansvarsområder og 
delegasjonssystem, som også tematiserer tenkningen rundt fast struktur og 
matriseorganisering, linjefunksjoner og stabsfunksjoner». Styrets behandling viste også at 
det er behov for en diskusjon om grenseoppgangen mellom hva som ligger innenfor rektors 
fullmakter å avgjøre og hva som krever styrebehandling i spørsmål om hvordan rektor 
utformer sin ledergruppe og organisatoriske konsekvenser av dette. 

Dette notatet følger opp styrets anmodning. 

Ny ledergruppe fra høstsemesteret 2020 
På bakgrunn av høringsprosessen i organisasjonen, styrets behandling av saken og 
diskusjoner i VIDs ledergruppe etter styrets behandling, har rektor fastsatt at VIDs 
ledergruppe (ledermøtet) fra og med høstsemesteret 2020 vil bestå av rektor, prorektor for 
forskning, prorektor for utdanning, dekan Fakultet for helsefag, dekan Fakultet for sosialfag, 
dekan Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, direktør Avdeling for administrasjon og 
virksomhetsutvikling, direktør Avdeling for fagstøtte, samt rektors rådgiver. 

Direktør Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling tilsettes 18. juni. De øvrige 
stillingene er allerede besatt. Denne sammensetningen er lik den som ble skissert for styret i 
mars, med unntak av at det, som orientert om i styrets maimøte, er etablert en selvstendig 
stilling som prorektor for forskning. 

Dette innebærer også at de tre prodekanene på Fakultet for helsefag trer ut av ledermøtet 
etter inneværende semester. 

I det følgende gis en kort beskrivelse av ledergruppens funksjoner og ansvarsområde. 

Rektor 
Ledernivå 1. Rapporterer til høgskolestyret. 

Rektor er høgskolens øverste daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten 
innenfor rammene som styret fastsetter. 

Prorektor for forskning 
Ledernivå 2. Rapporterer til rektor. 

Prorektor for forskning har delegert myndighet og ansvar fra rektor for driftsområdet 
forskning og forskningsledelse. Dette inkluderer resultatansvar for høgskolens strategiske 
forskningssatsninger, linjeansvar for VIDs tre Strategiske sentre for forskning og Seksjon for 

Dato: 15.06.2020 

Dok.nr.: 20/00102-11 

Navn: Bård Mæland 
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forskningsadministrasjon, herunder økonomistyring og personalledelse, samt ledelse av 
Forskningsutvalget. Seksjon for forskningsadmninistrasjon utgjør prorektor for forskning sin 
stab, og har et særlig ansvar for å støtte apparatet rundt søknader om ekstern finansiering 
og driften av og det overordnede systemet og regelverket for forskerutdanningene. 

Prorektor for utdanning 
Ledernivå 2. Rapporter til rektor. 

Prorektor for utdanning rapporterer til rektor og har på rektors vegne det overordnede faglige 
ansvaret for utdanningsvirksomheten, har resultat- og personalansvar for Senter for læring i 
profesjonsutdanning og praksis og for kvalitetsrådgiver. Prorektor for utdanning leder 
Utdanningsutvalget, og vil også lede VIDs bidrag i den europeiske universitetsalliansen 3IN. 

Dekan Fakultet for helsefag 
Ledernivå 2. Rapporterer til rektor. 

Dekanen har et helhetlig ansvar for å lede og utvikle virksomheten ved fakultetet, er 
resultatansvarlig for fakultetets samlede virksomhet og at fakultetet når sine mål. Dekanen 
skal ivareta strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i forbindelse med utdanning, 
forskning og utvikling i fakultetet, og dekanen har ansvar for fakultetets økonomistyring, 
personalledelse, forvaltnings- og driftsoppgaver. 

For fakultetets virksomhet ved VID Oslo, VID Sandnes og VID Bergen vil prodekanene ha 
delegert myndighet til å lede virksomheten. 

Dekan Fakultet for sosialfag 
Ledernivå 2. Rapporter til rektor. 

Dekanen har et helhetlig ansvar for å lede og utvikle virksomheten ved fakultetet, er 
resultatansvarlig for fakultetets samlede virksomhet og at fakultetet når sine mål. Dekanen 
skal ivareta strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i forbindelse med utdanning, 
forskning og utvikling i fakultetet, og dekanen har ansvar for fakultetets økonomistyring, 
personalledelse, forvaltnings- og driftsoppgaver. 

Dekan Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Ledernivå 2. Rapporter til rektor. 

Dekanen har et helhetlig ansvar for å lede og utvikle virksomheten ved fakultetet, er 
resultatansvarlig for fakultetets samlede virksomhet og at fakultetet når sine mål. Dekanen 
skal ivareta strategiske, faglige og administrative lederoppgaver i forbindelse med utdanning, 
forskning og utvikling i fakultetet, og dekanen har ansvar for fakultetets økonomistyring, 
personalledelse, forvaltnings- og driftsoppgaver. 

Direktør Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling 
Ledernivå 2. Rapporter til rektor. 

Direktøren er overordnet leder for Avdeling for administrasjon og virksomhetsutvikling og 
nærmeste leder for seksjonslederne i avdelingen, og har ansvaret for strategiske, faglige og 
administrative oppgaver tillagt avdelingen. 

Direktør Avdeling for fagstøtte 
Ledernivå 2. Rapporter til rektor. 
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Direktøren er overordnet leder for Avdeling for fagstøtte og nærmeste leder for 
seksjonslederne i avdelingen, og har ansvaret for strategiske, faglige og administrative 
oppgaver tillagt avdelingen. 

 
Rektors rådgiver 
Rapporterer til rektor. 

Rådgiveren yter lederstøtte til rektor og ledergruppen for øvrig, og er medlem av ledermøtet. 

Ledergruppens felles ansvar for virksomheten 
I tillegg til at ledergruppens funksjoner har et avgrenset ansvar for sine enheter/områder, har 
ledergruppen et felles strategisk lederansvar for høgskolens samlede utvikling og resultater. 

Organisasjonskart fra 1. august 2020 
Endringene og nytilsettingene innebærer at VID har følgende organisasjon fra nivå 1 til nivå 
3 (nivå 2,5 for fakultetene, se nedenfor) fra 1. august 2020: 

 

Prodekanenes ledernviå 
Et spørsmål som er reist i forbindelse med denne organiseringen, er hvilket ledernivå 
prodekanene på Fakultet for helsefag skal ha. Dersom man tenker i rette beslutningslinjer 
vertikalt i organisasjonen, kan man argumentere for at prodekanene vil være på nivå 3. 
Samtidig, sett i lys av størrelse på ansvarsområde og campuslederfunksjonen til 
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prodekanene i Bergen og Sandnes, kan dette fremstå som urimelig. I 
campusutviklingsprosjektene er dette særlig tydelig. Det samme gjelder rolle i 
beredskapsorganisasjonen. Det foreslås at prodekanene, på tross av at man fra 1. august 
2020 ikke lenger inngår i rektors ledergruppe, oppfattes som «nivå 2,5». Studieledere som 
rapporterer vil da være på nivå 3, som nå. Rektor vil fortløpende vurdere i hvilke fora, 
styringsgrupper, prosesser, m.m. det er naturlig å involvere prodekanene i tillegg til ledere på 
nivå-2 (rektors ledergruppe). 

Dette innebærer nødvendigvis at rapporteringslinjene og personalansvaret er annerledes for 
for dekan på Fakultet for helsefag enn for dekanene på Fakultet for sosialfag og Fakultet for 
teologi, diaokoni og ledelsesfag. For de to sistnevnte rapporterer studielederområdene 
direkte til dekan, mens på Fakultet for helsefag rapporterer studielederområdene til sin 
respektive prodekan, som igjen rapporterer til dekan. 

Vurdering av organisasjonen og endringene som implementeres 
Utgangspunktet for arbeidet med organisasjonsjusteringene var todelt. Det var dels rent 
personellmessig, i og med at rektor tidligere hadde stillingen som prorektor for forskning, og 
prorektorfunksjonen ikke var erstattet da rektor tiltrådte 1. januar 2020. Det var dels med 
bakgrunn i at det er naturlig for en ny daglig leder å utforske hva slags organisatoriske 
justeringer som kan eller bør gjøres for å nå organisasjonens overordnede strategiske 
målsetninger. De overordnede målene for arbeidet var å øke VIDs fagstrategiske kapasitet 
særlig knyttet til utdanningsfeltet, samt å få full bemanning av VIDs ledergruppe fra 1. august 
2020. I tillegg var det et uttrykt ønske om å styrke samhandlingen i VID, særlig mellom like 
eller lignende fagområder, og at rektor skulle ha et primæreierskap til færre saker enn i dag. 

Resultatet av arbeidet er på overordnet nivå tilsvarende det styret ble forelagt 10. mars 2020, 
med ett viktig unntak, da det er lyst ut og ansatt i en egen stilling som prorektor for forskning. 
Grunnen til dette er at prosessen med organisasjonsjusteringene synliggjorde et behov for 
en dedikert stilling som prorektor for forskning for å videreutvikle den strategiske satsningen 
på forskningsområdet i VID, inkludert eksisterende og eventuelt kommende ph.d.-
programmer. I og med at en egen stilling som prorektor for forskning, i tillegg til en prorektor 
for utdanning, er noe VID på kort og mellomlang sikt har råd til å holde seg med, er det derfor 
noe VID bør holde seg med. 

Hvis vi sammenligner organisasjonen på nivå 1 og 2 fra 1. august 2020 med den VID hadde 
før 1. august 2019, er endringen at det er etablert en funksjon som prorektor for utdanning, 
samt at det har lyktes VID å få på plass en dedikert dekan for Fakultet for helsefag uten 
stedlig ansvar, noe som siden våren 2019 har vært et ønske fra Fakultet for helsefag. En 
siste, mindre substansiell endring er at Avdeling for administrativ støtte gis navnet Avdeling 
for administrasjon og virksomhetsutvikling. På tross av innvendinger i høringsinnspillene mot 
navnendringen, har rektor landet på at det er riktig å gjøre dette for å understreke det 
overordnede pådriveransvaret avdelingen har for virksomhetsutvikling, jf. system for 
virksomhetsstyring ved VID som direktøren ved denne avdelingen har ansvar for. Det ligger i 
dette at endringen av navn ikke er et resultat av eller medfører endringer i avdelingens 
ansvarsområde. 

Resultatet av prosessen med justering av organisasjonen rokker stort sett ikke ved 
grunnprinsippene som VIDs organisasjon er bygget på, noe som heller ikke var en 
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målsetning. VIDs styre fastsatte organiseringen av administrative funksjoner 13. oktober 
2015 og den faglige organiseringen 18. februar 2016. Hovedlinjene i styrets vedtak var: 

x Fellesressursene organiseres i to avdelinger, med henholdsvis fire seksjoner hver 
x Faglig logikk ligger til grunn for faglig organisering gjennom tre fakulteter 
x Forskning/FoU er lagt til de faglige enhetene og knyttet til programområdene for 

utdanning, men med strategiske satsninger og ph.d.-program lagt til tverrfakultære 
sentre som skal bidra til integrasjon, konsentrasjon og tverrfaglige synergier, under 
ledelse av en prorektor for forskning 

x Enhetlig ledelse 
x Tre ledelsesnivåer 

Det eneste som den aktuelle organisasjonsjusteringen går på tvers av i forhold til nevnte 
prinsipper, er innføringen av ledernivå 2,5 for prodekanene. Det er naturlig å benevne dette 
nivået 2,5 fordi studieledere på alle fakulteter bør ligge på samme ledernivå. (Hvis 
prodekanene var på ledernivå 3 ville studielederne på Fakultet for helsefag være på nivå 4, 
mens øvrige studieledere fortsatt var på nivå 3.) Uansett benevning av nivåer vil fakultetet 
likevel ha fire ledernivåer fra 1. august 2020. 

Denne problemstillingen ble reist allerede i forbindelse med saksforberedelsene til styrets 
vedtak om faglig organisering i 2016, og det ble understreket at modellen innebar 3,5 
ledelsesnivåer for enhetene som hadde prodekan (den gang Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag i tillegg til Fakultet for helsefag). Løsningen den gangen må sies å ha vært en 
mellomløsning. Prodekanene ble gitt helhetlig ansvar for sitt område (etter geografiske 
prinsipper) og inngikk i ledermøtet på lik linje med dekanene, men rapporterte samtidig til og 
var underlagt sin respektive dekan. Erfaringene siden den gang har vist at denne løsningen 
har bidratt til uklart ansvarsforhold mellom dekan og prodekan. 

Det må også sies at det allerede finnes et fjerde ledernivå i Studieseksjonen, da kontorsjefen 
i denne seksjonen i 2017 overtok deler av personalansvaret til studiesjefen, samtidig som 
kontorsjefen rapporterer til studiesjefen. Bakgrunnen for dette var at seksjonens størrelse 
tilsa at studiesjefen måtte avlastes for personalansvar. Det legges også opp til et nivå 4 i 
Eiendoms-og driftsseksjonen ved at nåværende seksjonsleder i Driftsseksjonen beholder 
personalansvaret han har i dag, men rapporterer til eiendomssjefen. Her er ikke seksjonens 
størrelse grunnen, men at den nye eiendomssjefen skal ha frigjort nok kapasitet til å jobbe 
med campusutviklingsprosjektene. Rektor anser det som viktig at organisasjonsprinsippene 
fortsatt håndteres med en viss pragmatisme når forholdene tilsier det. 

VID er som organisasjon primært tuftet på en fast linjestruktur etter prinsippene som er nevnt 
over. Enhetlig ledelse innebærer at VIDs ledere har et helhetlig ansvar for sine 
ledelsesområder. Enhetlig ledelse fordrer mulighet til å delegere og at det er på plass 
tilstrekkelige støttefunksjoner (stabsfunksjoner). 

VIDs delegasjonsprinsipper er basert på vertikal delegering fra et ledernivå til det neste, at 
arbeidsoppgavene som delegeres skal gjennomføres og er underlagt rapportering, samt at 
delegering ikke skal skje før neste ledd er kompetent til å utføre arbeidsoppgavene. VID har 
et delegasjonsreglement, fastsatt av rektor 1. august 2016, som omhandler fullmakter og 
delegasjon knyttet til budsjett, rekruttering og lønnsfastsettelse. Reglementet må oppdateres 
høsten 2020 for å gjenspeile den justerte organisasjon, men de samme 
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delgasjonsprinsippene som ligger til grunn i gjeldende reglement vil ligge til grunn i det 
oppdaterte reglementet. 

VIDs støttefunksjoner ivaretar spesialiserte oppgaver knyttet til driften av forskning og 
utdanning, og er i bygget opp gjennom to avdelinger, samt Seksjon for 
forskningsadministrasjon under prorektor for forskning og administrativt ansatte på 
fakultetene. Avdelingene ble etablert gjennom styrevedtaket 13. oktober 2015 for å 
konsentrere ressursene til faglig og administrativ støtte. Det var allerede ved 
vedtakstidspunktet en forutsetning at enkelte støttefunksjoner skulle legges direkte til de 
faglige enhetene når det forelå helt egne behov i den faglige enheten, eller for å ivareta 
lederstøtte. I takt med at VID har vokst har også antall støttefunksjoner i de faglige enhetene 
økt (det gjelder også i avdelingene), men det er fortsatt slik at støttefunksjonene 
hovedsakelig er organisert gjennom de to avdelingene. Som øverste leder for avdelingene 
ivaretar direktørene det strategiske ansvaret for utviklingen av støttefunksjonene for å sikre 
rett kompetanse og hensiktsmessig dimensjonering på en helt annen måte enn hva de 
faglige enhetslederne kunne ha gjort. Dette er helt nødvendig fordi omfanget av og 
kompleksiteten i oppgavene som støttefunksjonene skal håndtere, er i stadig utvikling. 

Med tilsettingen av en egen prorektor for utdanning har det oppstått et spørsmål om hvordan 
Avdeling for fagstøtte skal organiseres i forhold til prorektor for utdanning. Det er rektors 
synspunkt at disse bør samles organisatorisk. Denne problemstillingen er analog til hvordan 
Seksjon for forskningsadministrasjon har en stabs- og støttefunksjon for prorektor for 
forskning. Det er samtidig behov for å bruke noe tid på å gjennomtenke hva som er en best 
mulig organisering. I den aktuelle situasjon, hvor det er stor utskifting i ledergruppens 
medlemmer, hvor prorektor for utdanning ikke er ny i organisasjonen, og hvor Senter for 
læring i profesjonsutdanning og praksis har hatt en lengre vakanse i lederstillingen, vurderes 
det som hensiktsmessig å beholde dagens organisering av Avdeling for fagstøtte, ledet av en 
direktør på nivå 2, og samtidig gjennomføre en egen prosess og vurdering av hva som er 
best mulig organisering av forholdet mellom prorektor for utdanning og nåværende Avdeling 
for fagstøtte i løpet av høsten 2020, eventuelt senest innen utgangen av våren 2021. 
Virkningen av ny organisering vil da kunne være 1.1.2021 eller 1.8.2021. I mellomtiden 
etableres et matrisebasert ledermøte/koordineringsmøte for utdanningsfeltet ved VID, ledet 
av prorektor for utdanning, hvor dagens ledermøte for Avdeling for fagstøtte inngår, sammen 
med leder for SLIPP og kvalitetsrådgiver. Inntil endelig organisasjon er fastsatt, vil prorektor 
for utdanning derfor bare ha linjeansvar for Senter for læring i profesjonsutdanning og 
praksis, i tillegg til at kvalitetsrådgiver inngår i prorektors stab. 

Matriseorganisering 
Til tross for at VID primært er organisert gjennom en fast linjestruktur med enhetlig ledelse, 
suppleres denne organiseringen med matriseorganisering. Det kan handle om midlertidige 
matriser i forbindelse med prosjekter, men VID har også permanente matriser på plass. VIDs 
råd, utvalg og komiteer er eksempler på dette. 

Utdanningskvalitet er et nærmere konkretisert eksempel på et tematisk område som er 
underlagt både linjefunksjoner og en fast matriseorganisering. Utdanningsutvalget er et 
rådgivende organ for rektor i saker som omhandler utdanning og utdanningskvalitet, men 
som også har delegert beslutningsmyndighet fra styret til å akkreditere studietilbud. Utvalget 
ledes av prorektor for utdanning (fra 1. august 2020) og består ellers av representanter fra 
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fakultetene og Avdeling for fagstøtte som hver for seg er underlagt ulike ledelseslinjer. 
Utdanningsutvalget har videre tre underkomiteer (Bachelorkomiteen, Masterkomiteen og E-
læringskomiteen) som består av representanter fra fakultetene og avdelingene, som støtter 
opp under Utdanningsutvalgets arbeid med utdanningskvalitet. Samtidig er rådgiver for 
utdanningskvalitet en stilling som rapporterer i linje til direktør for fagstøtte (til prorektor for 
utdanning fra 1. august 2020). Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis er også 
etablert for å fremme utdanningskvalitet ved VID gjennom forskning og kompetansehevende 
tiltak. Senterleder rapporter til prorektor for forskning (prorektor for utdanning fra 1. august 
2020) og har linjeansvar for senterets personellressurser. Senteret har også et arbeidsutvalg 
for å drive utviklingen av senteret videre. Arbeidsutvalget består av fakultetenes pedagogiske 
ledere og representanter fra Avdeling for fagstøtte, og senterleder har ikke linjeansvar for 
disse. 

Arbeidet med utdanningskvalitet illustrerer godt hvordan ulike faste matriser samvirker med 
funksjoner i linjestrukturen i VID for å drive utvikling og samordning innenfor viktige områder. 
Samtidig vil nettopp denne matrisbaserte delen av den faglige organiseringen i VID profitere 
på å få på plass en prorektor for utdanning som kan ta et overordnet eier- og lederskap for 
saksområdet. 

Et annet eksempel på fast matriseorganisering i VID er forskningsgruppene. Høgskolens 
forskningsinnsats er organisert gjennom tematiske forskningsgrupper som er tverrfaglige og 
tverrfakultære. Forskningsgruppelederne rapporterer aktiviteten til prorektor for forskning, 
som også har faglig ansvar for å utvikle lederne for forskningsgruppene, men prorektor for 
forskning har ikke linjeansvar for forskningsgruppelederne eller 
forskningsgruppemedlemmene for øvrig. 

For en kunnskapsorganisasjon som VID er suppleringen til den faste linjestrukturen med 
mastriseorganisering helt nødvendig. Det handler ikke først og fremst om ressursutnyttelse, 
selv om bredden i virksomheten og kompleksiteten i oppgavene som VID samlet håndterer 
tilsier at det ville være umulig å organisere alt arbeid i en linjestruktur. Det handler først og 
fremst om at de ulike matrisene som er etablert bidrar til kunnskapsdeling, 
kompetanseheving, kvalitetsutvikling og samordning på tvers av hele organisasjonen. Dette 
har bidratt til at VID på kort tid fra høgskolen ble etablert i stor grad har lyktes med å nå 
målet om å være én, integrert høgskole. Behovet for dette vil ikke bli mindre viktig i tiden 
fremover. 

Justeringene i organisasjonen som vårens prosess munner ut i, endrer ikke på prinsippene 
og logikken som VIDs organisasjon er bygget på og som er gjort rede for her. Målet er 
snarere at justeringene og tilførselen av ressurser skal styrke både linjene og matrisene som 
allerede er på plass for å drifte og videreutvikle VIDs forskning og utdanning, og som har 
tjent VID godt siden etableringen i 2016. 

Rektors fullmakter til å bestemme organisatoriske endringer 
Styrets behandling av sak 8/20 Justering av organisasjonen 10. mars synliggjorde som nevnt 
behovet for diskutere grenseoppgangen mellom hva som ligger innenfor rektors fullmakter å 
avgjøre og hva som krever styrebehandling i spørsmål om hvordan rektor utformer sin 
ledergruppe og organisatoriske konsekvenser av dette. 
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Som utgangspunkt for å reflektere over denne problemstillingen, kan det være 
hensiktsmessig å gjennomgå de helt overordnede rammene som relevant lovgivning og VIDs 
egne bestemmelser setter for samspillet mellom rektor og styret. 

I denne sammenhengen er VID er som privat høyere utdanningsinstitusjon underlagt både 
universitets- og høyskoleloven og aksjeloven. Begge de to lovene regulerer styrets ansvar, 
mens kun aksjeloven regulerer rektors ansvar som daglig leder. 

Universitets- og høyskoleloven fastsetter at styret skal fatte en rekke beslutninger, men gir 
også et stort rom for styret til å delegere myndighet, med enkelte begrensninger. § 8-2 sier: 

Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den 
utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er 
andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. 

Den første begrensningen gjelder bestemmelser i universitets- og høyskoleloven hvor det 
står at «styret selv» avgjør. For private institusjoner som har etablert en klagenemnd (som 
VID har) dreier dette seg om et fåtall saker: 

x Styret selv må bestemme begrensningen i antall studenter som tas opp til et 
studietilbud (§ 3-7 femte ledd) 

x Styret selv må fatte vedtak om forlenget sensurfrist for enkelteksamener (når det 
foreligger særlige grunner for det), og i forskrifts form fatte vedtak om en generell 
sensurfrist på mer enn tre uker for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige 
arbeider (§ 3-9 fjerde ledd) 

x Styret selv må fastsette forskrift om eksamen (§ 3-9 sjuende ledd første setning) 
x Styret selv må fastsette sammensetningen av ansettelsesutvalget for undervisnings- 

og forskerstillinger (§ 6-3 første ledd) 
x Styret selv må fastsette reglement om innstilling m.m. for ansettelse i undervisnings- 

og forskerstillinger (§ 6-3 femte ledd) 
x Styret selv må fatte vedtak om at det er forsvarlig å starte opp et nytt studieår (§ 8-1 

femte ledd) 

Denne listen illustrerer at universitets- og høyskoleloven isolert sett gir VIDs styre et ganske 
stort handlingsrom til å delegere beslutninger til rektor og videre nedover i linjen. Og mer 
konkret til temaet for denne diskusjonen, loven regulerer ikke organisering av og ansvar for 
organisatoriske forhold for private institusjoner.  

Det gjør imidlertid aksjeloven. Når det gjelder forholdet mellom rektor og styret i utformingen 
av VIDs ledergruppe, er det spesielt tre bestemmelser som er verdt å feste seg i 
sammenheng med problemstillingen som denne saken omhandler: 

§ 6-12 første ledd sier: «Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal 
sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.» 

§ 6-14 første ledd sier: «Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets 
virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Har selskapet ikke 
daglig leder, står styret for den daglige ledelse.» 

§ 6-14 andre ledd sier: «Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets 
forhold er av uvanlig art eller stor betydning.» 
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Den første av disse bestemmelsene danner et utgangspunkt som rektor opplever at styret er 
innforstått med. Den siste av disse bestemmelsene går inn i kjernen av problemstillingen, 
men rommer en stor grad av tolkningstvil med hensyn til hva som ligger i forhold av uvanlig 
art eller stor betydning. 

VIDs vedtekter regulerer ikke styrets oppgaver på annen måte enn at § 8 fastsetter at 
«[s]tyret ansetter selskapets daglige leder og fastsetter dennes godtgjørelse og 
ansettelsesvilkår for øvrig». 

VIDs styreinstruks, som styret selv har vedtatt og som sist ble revidert 18. juni 2019, omtaler 
både styrets oppgaver og begrensningen i rektors fullmakter. Instruksens punkt 3 fastsetter 
at styret skal behandle saker om følger av lov, vedtektene og instruksen. Instruksen lister 
opp fire konkrete saksområder:  

x Ansette og avsette høgskolens rektor 
x Fastsette retningslinjer for og føre tilsyn med høgskolens virksomhet 
x Fastsette høgskolens budsjett og godkjenne regnskap, og påse at regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 
x Saker som styremedlemmer eller rektor krever behandlet  

I tillegg fastsetter instruksen at «[s]tyret skal sørge for at høgskolen har nødvendige 
prosedyrer for HMS […] og etisk ansvar, samt se til at disse følges». 

I delen som omhandler rektors oppgaver (punkt 17) er det et eget underpunkt som handler 
om begrensning i rektors fullmakter (punkt 17.7). Formuleringen her er tilsvarende 
aksjeloven § 6-14 andre ledd: «Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter 
høgskolens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret til 
behandling.» 

Denne gjennomgangen viser at spørsmålet om rektors fullmakter til å avgjøre utformingen av 
ledergruppen og organisatoriske konsekvenser av dette ikke er tydelig regulert i lovverket 
eller i VIDs egne bestemmelser. Det er åpenbart at styret har et ansvar for VIDs organisering 
(jf. aksjeloven § 6-12 første ledd), men det innebærer ikke at enhver organisatorisk endring 
må avgjøres i styret. 

Det springende punktet i denne diskusjonen er derfor om saken, slik den ble lagt fram, faller 
innenfor det som etter aksjeloven må oppfattes som daglig ledelse, eller omhandlet forhold 
av uvanlig art eller stor betydning. 

I denne sammenhengen er det opplagt at å utforme en ledergruppe ikke er et forhold av 
uvanlig art, mens spørsmålet om det er av stor betydning er det interessante å vurdere. Det 
er åpenbart at en semantisk analyse av «stor betydning» aldri vil bidra til å avklare om en 
sak eller beslutning faller innenfor daglig ledelse eller ikke. Det må gjøres en konkret og 
skjønnsmessig vurdering, gjerne sett opp mot tidligere praksis, hvis det finnes noen. 

Sak 8/20 inviterte til en diskusjon om flere sider ved VIDs organisering, men vedtaket styret 
ble bedt om å ta konkret stilling til var etableringen av en ny prorektorfunksjon. Et argument 
for å vurdere dette som en sak av stor betydning (i lovens forstand) er at VIDs styre i sin tid 
fattet vedtak om faglig organisering, herunder sammensetningen av ledergruppen. Det kan 
mot dette argumentet innvendes at det dreide seg om etableringsvedtak for en helt ny 
organisasjon, og videre at det siden den gang er gjort endringer i sammensetningen i 
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ledergruppen – dette inkluderer blant annet at prodekanfunksjonen på Fakultet for teologi, 
diakoni og ledelsesfag ble avviklet fra og med 1. august 2019 – uten at styret har behandlet 
dette. 

Det kan også være at styret anså spørsmålet om etablering og rekruttering av prorektor for 
utdanning å være av stor betydning, men allerede avklart. Gitt at styret i forbindelse med 
tilsetting av rektor høsten 2019 fattet vedtak om å forsøke å tilsette en av kandidatene som 
prorektor for utdanning, kan det hende at styret anså det som unødvendig å søke støtte til å 
lyse ut stillingen som prorektor for utdanning. Styrets vedtak omhandlet imidlertid en konkret 
person, og var ikke et generelt vedtak om etablering av funksjonen. 

I og med at protokollen stadfester behovet for å gå opp grensene på dette området, anser 
rektor det imidlertid som hensiktsmessig å diskutere og etablere en generell grense for hvor 
rektors fullmakter til å gjøre organisatoriske endringer uten avklaring (om ikke vedtak) i 
styret, stopper. 

Etter rektors vurdering bør denne grensen gå ved strukturelle endringer i ledernivå 2. Dette 
vil innebære at å etablere eller avvikle prorektorfunksjoner, fakulteter eller avdelinger 
(direktørområder) må avklares i styret. Organisatoriske endringer på lavere nivå kan rektor i 
utgangspunktet anse innenfor sine fullmakter, men det må gjøres en vurdering i hvert tilfelle 
av hvorvidt det ligger innenfor rektors fullmakter etter aksjeloven og styreinstruksen eller 
ikke. 

Bakgrunnen for denne vurderingen er at ledernivå 2 gjenspeiler VIDs overordnede 
organisering. Når aksjeloven fastsetter at styret har ansvar for en hensiktsmessig 
organisering, bør styret som et minimum ha beslutninger som endrer den overordnede 
organiseringen på sitt bord. Endringer på lavere nivå kan ha stor betydning for VID, og rektor 
må sørge for nødvendig forankring i styret i tilfeller hvor det er tvil om endringene er innenfor 
rektors fullmakter. Dette kan gjøres gjennom dialog med styreleder, og også i dialog med 
styret for øvrig, for eksempel som del av rektors orientering i styremøtene. 

 
Bård Mæland 
Rektor     
15. juni 2020      
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Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 2019 og gitt føringer for 
systematisk arbeid med utdanningskvalitet i 2020. 
 
Sammendrag 
Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019 baserer seg på rapporter fra fakultetene, sentrene, 
seksjonene i Avdeling for fagstøtte og seksjonene i Avdeling for administrativ støtte, samt rapporter fra råd 
og utvalg.  
 
Det rapporteres med utgangspunkt i åtte kvalitetsområder for studieprogram (vedtatt i høgskolestyret i 2017): 
 
Kunnskapsbase 
Programkvalitet 
Undervisningskvalitet 
Startkompetanse 
Læringsmiljø 
Resultatkvalitet 
Samfunn og arbeidsliv 
Styringskvalitet 
 
Et hovedmål i 2019 har vært å fortsette å opprettholde og styrke kvaliteten i utdannings- og 
forskningsvirksomheten i det fjerde driftsåret etter fusjon i 2016 og innfusjonering av Høyskolen Diakonova i 
2018.  
 
Mens det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet i 2018 i stor grad handlet om å realisere hovedmålene 1 
og 2 definert i høgskolens Virksomhetsplan for 2018 og 2019, har arbeidet i 2019 vært konsentrert rundt 
hovedmålene 3 og 4: 

- Sikre en bærekraftig og samfunnsrelevant utvikling av en profilert studieportefølje 
- Sikre hensiktsmessig, effektiv og bærekraftig utvikling av høgskolen/organisasjonen 

 
Fakultetene, sentrene og avdelingene rapporterer også for 2019 om god drift og fremdrift. Arbeidet i høgskolens 
råd og utvalg vurderes fortsatt til å fungere bra. Utvalgene har en sentral rolle i å sikre at det arbeides på tvers 
av campusene og bidra til å oppnå like høy studiekvalitet ved høgskolens ulike studiesteder. Utdanningsutvalget 
har en nøkkelrolle i å sikre at høgskolens studieplaner er i samsvar med lover, forskrifter og regelverk. 
 
Studiebarometeret 2019 viser at studentene ved VID, fjerde år på rad, er godt fornøyde med kvaliteten på 
studieprogrammene ved høgskolen. Resultatene blir grundig behandlet i relevante enheter og utvalg. 
Forbedringstiltak gjennomføres i hovedsak på studieprogramnivå. Noe følges også opp sentralt for hele 
høgskolen. 
 
Arbeidet med å sikre et velfungerende studentdemokrati ved VID har fortsatt i 2019 både fra studentenes og 
høgskolens side. Utfordringene med studentdemokrati i multicampus-institusjoner deler VID med andre 
nyfusjonerte institusjoner og ledere for VIDs studentdemokrati samarbeider med studentledere i andre 
institusjoner for å dele erfaringer og gode løsninger. 
 
Årets arbeid med kvalitetsrapportering har blitt forsinket på grunn av nedstenging av campuser og arbeidet det 
har medført våren 2020. Rapporteringsfristen for enhetene ble utvidet til 1. mai. På grunn av alle forsinkelsene 
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er rapporten ikke behandlet i Utdanningsutvalget, men ble sendt direkte til Ledermøte. Ledermøtet behandlet 
rapporten 16.06. 
 
Det er et fortsatt mål å utvikle rapporten med hensyn til analyse og vurdering slik at den blir mindre deskriptiv. 
Tiltak og vurdering av effekten av iverksatte tiltak bør vektlegges i enda større grad og det er viktig med en 
tydelig sammenheng mellom strategi-, virksomhets- og handlingsplanen og rapporteringsarbeid.  
 
I 2020 er det planlagt en intern revisjon av det systematiske kvalitetsarbeidet der alle retningslinjedokumenter 
og maler for rapportering gjennomgås. Det bør vurderes om malene kan oppdateres slik at rapportering i enda 
større grad kan konsentreres rundt identifisering av utfordringer og vurdering av iverksatte tiltak. Fakultetene 
melder også at i og med at det har vært utskifting av ledere på flere nivå de siste årene, er det behov for fornyet 
fokus på opplæring i kvalitets- og evalueringssystemet. Dette vil bli fulgt opp i den nye toårige 
virksomhetsplanperioden. 
 
Vedlegg:  
Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019, VID vitenskapelige høgskole 
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Oppsummering 

Mens det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet i 2018 i stor grad handlet om å realisere 
hovedmålene 1 og 2 definert i høgskolens Virksomhetsplan for 2018 og 20191, har arbeidet i 2019 vært 
konsentrert rundt hovedmålene 3 og 4: 

1. Sikre at system for utdanningskvalitet er implementert og godkjent av NOKUT. 
2. Sikre at kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019 for hele 
VIDs utdannings-, forsknings- og kompetanseportefølje. 

a. Sikre at KD’s krav til gjennomstrømming, antall stipendiater, samt dybde og bredde i fagmiljø er    
innfridd for høgskolens 2 ph.d.-studier 
b. Sikre høy internasjonal kvalitet innenfor forskning og utdanning gjennom økt samarbeid med 
nasjonale og internasjonale fagmiljø. 

3. Sikre en bærekraftig og samfunnsrelevant utvikling av en profilert studieportefølje 
4. Sikre hensiktsmessig, effektiv og bærekraftig utvikling av høgskolen/organisasjonen 

a. Sikre en vellykket sammenslåing mellom Diakonova og VID 
b. Sikre hensiktsmessig organisering, høy kvalitet og effektiv bruk av administrative ressurser og 
støttefunksjoner 
c. Sikre en utvikling av høgskolens campuser i tråd med høgskolens strategi, verdier og profil 

 
Et hovedmål i 2019 har vært å fortsette å opprettholde og styrke kvaliteten i utdannings- og 
forskningsvirksomheten i det fjerde driftsåret etter fusjon i 2016 og innfusjonering av Høyskolen Diakonova 
i 2018. Utvikling av felles studieplan for bachelorutdanningen i sykepleie ved VID, som var planlagt fullført i 
2018 med oppstart høsten 2019, ble forsinket som følge av forsinkelser i det nasjonale RETHOS-
prosjektet. Det samme gjaldt de pågående studieplanrevisjonene for bachelorutdanningene i vernepleie, 
ergoterapi og sosialt arbeid, som også er omfattet av felles forskrift om rammeplan for helse- og 
sosialfagutdanninger. Arbeidet med revisjon av studieplanene til disse utdanningene har pågått for fullt i 
2019 og er nå godkjent i VIDs Utdanningsutvalg. Disse skal gjelde fra og med studieåret 2020-2021. 
Implementering av disse studieplanene vil innebære en ny organisering av programledelse og samordning 
av den pedagogiske ressursbruken.2 

I 2019 har det pågått et omfattende arbeid med å utvikle og ferdigstille to nye mastergradsutdanninger 
etter 1+1-modellen: mastergradsutdanning i klinisk sykepleie og mastergradsutdanning i helsefremmende 
relasjonsarbeid. Med igangsetting av disse to masterprogrammene i 2020 sluttføres en flerårig prosess 
knyttet til gjennomgang og samordning av videre- og masterutdanninger med formål om å videreutvikle og 
revidere eksisterende mastergrader og etablere nye. Master i klinisk sykepleie innebærer et forsterket 
samarbeid mellom studiestedene Oslo og Bergen, og det arbeides med ny organisering av programledelse 
og emneansvar. Pedagogisk ressursbruk skal samordnes, og felles fagkompetanse skal utnyttes ved 
gjennomføring av fellesemner og i veiledning av masterstudenter. 

I forbindelse med arbeidet med revisjon av alle høgskolens fag- og studieplaner i perioden 2017-2019, har 
det blitt avdekket behov for gjennomgang og justering av overordnede retningslinjer, maler og veiledere for 
arbeidet med emnebeskrivelser og studieplaner. Arbeidet ble gjennomført i løpet av 2019. Resultatene 
tyder på at kvaliteten på malene er bedre, og studieplanarbeidet synes således å ha blitt mindre komplisert 
og mer effektivt. 

                                                   
1 Virksomhetsplan 2018 og 2019. Vedtatt av høgskolestyret 12.12.2017. Revidert og justert med resultatmål for 2019 i høgskolestyret 
11.12.2018 
2 Årsrapport 2019 VID vitenskapelige høgskole 
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Det totale søkertallet til grunnutdanningene ved VID viser en svak nedgang fra 2018, men vurderes fortsatt 
som generelt høye i 2019. Gode søkertall og høye poenggrenser for opptak sikrer inntakskvalitet og 
studentenes startkompetanse, og bidrar, sammen med høgskolens målrettede tiltak, til å styrke 
gjennomstrømming og gjennomføring. God søkning bidrar også positivt til omdømmebygging og videre 
rekruttering. 

Arbeidet med campusutvikling og samlokalisering har fortsatt i 2019. Ved alle studiesteder arbeides det 
med prosjekter knyttet til utbygging/nybygg for å kunne samlokalisere høgskolens virksomhet ved en 
campus, og dette har direkte betydning for utdanningskvaliteten. VIDs læringsmiljøutvalg rapporterer at 
utvalget har vært en viktig part i dette arbeidet. 

Arbeidet i høgskolens råd og utvalg vurderes fortsatt til å fungere bra. Utvalgene har en sentral rolle i å 
sikre at det arbeides på tvers av campusene og bidra til å oppnå like høy studiekvalitet ved høgskolens 
ulike studiesteder. Utdanningsutvalget har en nøkkelrolle i å sikre at høgskolens studieplaner er i samsvar 
med lover, forskrifter og regelverk. 

Studiebarometeret 2019 viser at studentene ved VID, fjerde år på rad, er godt fornøyde med kvaliteten på 
studieprogrammene ved høgskolen. Resultatene blir grundig behandlet i relevante enheter og utvalg. 
Forbedringstiltak gjennomføres i hovedsak på studieprogramnivå. Noe følges også opp sentralt for hele 
høgskolen. 

Arbeidet med å sikre et velfungerende studentdemokrati ved VID har fortsatt i 2019 både fra studentenes 
og høgskolens side. Utfordringene med studentdemokrati i multicampus-institusjoner deler VID med andre 
nyfusjonerte institusjoner og ledere for VIDs studentdemokrati samarbeider med studentledere i andre 
institusjoner for å dele erfaringer og gode løsninger. For å sikre en mer hensiktsmessig struktur og 
organisering, har Studentparlamentet, i samarbeid med studentrådene og høgskolens ledelse, utarbeidet 
forslag til reviderte vedtekter for studentdemokratiet ved VID, samt struktur for en håndbok for 
kommunikasjon og informasjonsutveksling internt i studentdemokratiet. Det er også utarbeidet revidert 
samarbeidsavtale mellom høgskolen og studentdemokratiet. Regelmessige møter mellom høgskolens 
ledelse og ledere i Studentparlamentet og studentrådene, administrativ støtte tilsvarende 20 prosent stilling 
som organisasjonskonsulent for studentdemokratiet, samt opplæring av studenter som går inn i verv og 
økonomisk støtte, er forhold som reguleres i samarbeidsavtalen. Nye vedtekter og ny samarbeidsavtale 
ble implementert i 2019. 

Fakultetene, sentrene og avdelingene rapporterer også for 2019 om god drift og fremdrift. Ledelsen ved 
enhetene er opptatt av å identifisere utfordringer og å iverksette relevante tiltak. Fokusområder og tiltak 
defineres både i enhetenes kvalitetsrapporter for 2019, samt i handlingsplanene for 2019. 

I 2020 er det planlagt en intern revisjon av det systematiske kvalitetsarbeidet der alle 
retningslinjedokumenter gjennomgås. Fakultetene melder også at i og med at det har vært utskifting av 
ledere på flere nivå de siste årene, er det behov for fornyet fokus på opplæring i kvalitets- og 
evalueringssystemet. Dette vil bli fulgt opp i den nye toårige virksomhetsplanperioden. 

VID vitenskapelige høgskole i 2019 – nøkkeltall3 

7 studiesteder i 5 byer: Oslo (2), Bergen (2), Stavanger, Sandnes og Tromsø 
Antall vitenskapelige årsverk: 291 
Antall administrative/tekniske årsverk: 116 
                                                   
3 Årsrapport 2019 VID vitenskapelige høgskole 
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Andel årsverk med førstekompetanse: 52,5% 
Antall registrerte studenter: 4634 
Antall ph.d-studenter (vår/høst): 65/70 
Antall studietilbud totalt: 54 
Antall Bachelorprogram: 10 
Antall Masterprogram: 16 
Antall videreutdanningstilbud: 23 
Antall årsstudium: 4 
Antall 6-årige profesjonsutdanninger: 1 

Innledning 

Kvalitetsrapporten skal sikre at analyser og vurderinger av innhentet kunnskap utføres systematisk og at 
kunnskapen brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningen. Kvalitetsrapporten skal bidra til planlegging, 
ressursstyring, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og blir innlemmet i budsjettbehandlingen 
for påfølgende år4. 

Kvalitetsrapportering er koblet til virksomhetsstyring og rapporten skrives for hvert kalenderår.  

Systembeskrivelsen for VIDs systematiske arbeid med utdanningskvalitet fastsetter at rapporten skal 
skrives med utgangspunkt i åtte kvalitetsområder. Disse baserer seg på NOKUTs veiledende 
kvalitetsområder for kvalitetsarbeid og er som følger: Kunnskapsbase, programkvalitet, startkompetanse, 
undervisningskvalitet, læringsmiljø, resultatkvalitet, samfunn og arbeidsliv, samt styringskvalitet. 
Undervisningskvalitet omfatter også kvalitetssikring av praksisstudier. Internasjonalisering, relevans og 
FoU-dimensjonen er integrert i hvert kvalitetsområde.5 

Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2019 baserer seg på rapporter fra fakultetene, 
sentrene, Avdeling for fagstøtte og Avdeling for administrativ støtte. Videre har VIDs råd og utvalg 
utarbeidet egen rapport. Alle enhetene har fulgt fastsatt mal, men har knyttet innholdet til egen virksomhet 
og rapportert på de kvalitetsområdene de er ansvarlige for. I malene angis indikatorer for kvalitet til hjelp i 
rapporteringsarbeidet6. Enhetenes rapportering er basert på gjennomførte studentevalueringer i 2019 
(Læringsmiljøundersøkelse, Studiestartundersøkelse, Evaluering av fullført studieprogram og 
Studiebarometeret), emneevalueringer, utvalgte DBH-tall og egenvurdering.  

I den følgende rapporten gis det en kortfattet analyse og vurdering av status relatert til hvert 
kvalitetsområde. 

Kunnskapsbase 

Forskning, undervisning og formidling er kjerneoppgavene ved høgskolen. Med kunnskapsbase menes 
«selve kunnskapsgrunnlaget til faget som kontinuerlig vil være i endring som følge av utviklingen som skjer 
i faget».7 For å sikre en god kunnskapsbase må fagmiljøet arbeide kontinuerlig med kunnskapsgrunnlaget 

                                                   
4 Retningslinjer for utarbeidelse av årlig kvalitetsrapport for VID vitenskapelige høgskole 
5 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017 
6 Fullstendige rapporter fra alle enhetene, samt malene for rapportering, er arkivert høgskolens arkivsystem, sak 
20/00292. Studieprogramrapportene følger som vedlegg til fakultetsrapportene. 
7 NOKUT, Kvalitetsområder for studieprogram, veiledende dokument, 12.12.2016 
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og studentene må inkluderes aktivt i fagmiljøet og i forskning. Det må synliggjøres hvordan kontakt med 
andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer ivaretas. Det skal videre drives forskning eller 
utviklingsarbeid på undervisning og læring for å sikre god utdanningsfaglig kompetanse.8  

VIDs fakulteter og sentre rapporterer om omfattende arbeid med å sikre, styrke og utvikle kunnskapsbasen 
for sine programområder. Det samarbeides om forskning og utvikling med forskningsinstitusjoner, 
offentlige og ideelle virksomheter og brukerorganisasjoner. Forskningsgruppene ved fakultetene legger til 
rette for og stimulerer til at en økende andel vitenskapelig ansatte involveres i nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid, utvikler forskningssøknader og bidrar med forskningsformidling i form av vitenskapelige 
publikasjoner og populærvitenskapelig formidling.  

Fakultet for helsefag rapporterer at andelen førstekompetente som har hatt en positiv økning ved fakultetet 
siden 2016, hadde en nedgang fra 2018 til 2019 og er nå på 41,4 prosent. Veksten i andelen med 
professor/dosentkompetanse har imidlertid fortsatt å øke; 6,9 prosent i 2018 og 7,2 prosent i 2019. Alle 
bachelorutdanningene har fast ansatte som er i kvalifiseringsløp, enten i PhD- eller førstelektorprogram. 
Det satses videre på veiledning av ansatte frem mot søknad om opprykk til professor/dosent. I 2020 vil det 
også etableres et karriereutviklingsprogram for professorer. Flere av videre- og masterutdanningene (for 
eksempel psykisk helsearbeid, nyresykepleie, tjenesteutvikling til eldre, helsesykepleie), rapporterer at 
nyrekruttering i perioden 2017-2019 har bidratt betydelig til å styrke utdanningens kunnskapsbase. VIDs 
tildeling av ressurser til de fremragende forskningsmiljøene bak prosjektene Spiritual Care Education and 
Practice Development (SEP) og The Citizens Project (CitPro), signaliserer fakultetets styrkede posisjon 
innen forskning.  

6 forskningsgrupper ved VID har sin tilhørighet i FH, og noen av disse har medlemmer ved flere 
studiesteder og fakultet. Forskningsgruppene legger til rette for og stimulerer til at en økende andel 
vitenskapelig ansatte involveres i nasjonalt og internasjonalt samarbeid, utvikler forskningssøknader og 
bidrar med forskningsformidling både i form av vitenskapelige publikasjoner og populærvitenskapelig 
formidling. Antallet publiseringer er stigende, og det totale antallet publiseringspoeng har økt markant de 
siste fire årene. 

Studentene ved fakultet for helsefag gir i 2019 en bedre vurdering av involvering i forskning. Spørsmålet 
«kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning» får i 2019 en score på 3,5 i studiebarometeret, 
en oppgang på 0,3 fra året før, og 0,1 over landsgjennomsnittet. Når studentene skal vurdere «egen 
erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid» gis det en score på 3,1, noe som er 0,1 under nasjonalt 
gjennomsnitt, men 0,1 i økning fra året før.  

Kravet til førstekompetanse for å kunne ansettes fast er innskjerpet i VID etter fusjonen i 2016 og andelen 
fast ansatte i Fakultet for helsefag er synkende. Høgskolelektorer utgjør den stillingskategorien med størst 
andel midlertidige ansettelser. Fakultet for helsefag har 42,8 årsverk midlertidige tilsatte høgskolelektorer 
og 39,5 årsverk fast ansatte. Midlertidigheten er uheldig med tanke på drift og gjennomføring av 
utdanningsprogrammene, men også med tanke på arbeidsmiljø/HMS og langsiktig pedagogisk og faglig 
kompetansebygging i programområdene.  

Det har i 2019 vært utført mye viktig arbeid med tanke på utdanningsfaglig kompetanse i Fakultet for 
helsefag. Nøkkelpersoner i fakultetets forskningsgruppe Læring i profesjonsutdanning og praksis har vært 
sentrale ved etableringen av Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) i VID. SLIPP har i 
2019 prioritert tilbud om basiskurs i universitets- og høgskolepedagogikk, og flere ansatte ved fakultetet 
har gjennomført utdanningen. 8 PhD-prosjekt (7 sykepleie, 1 ergoterapi) kan defineres som 
læringsforskning, og også seniorforskere i fakultetet leder og initierer forskning på utdanning. Det legges 
                                                   
8 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, Godkjent av høgskolestyret 11.12.2015. 
Revidert 12.12.2017 
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stor vekt på å forske på simuleringsbasert læring, og i den forbindelse kan særlig nevnes det NFR-støttede 
prosjektet Education for the future in a changing health landscape ved Fakultet for helsefag studiested 
Bergen. 

Som VID for øvrig, vil også Fakultet for helsefag ha stort fokus på pedagogisk utvikling i årene som 
kommer. Det innføres en funksjon som pedagogisk koordinator i hver enhet/avdeling, ansatte tilbys 
utdanning i UH-pedagogikk, og det skal gis opplæring i meritteringsordningen for undervisere. Utdanning 
for praksisveiledere på 10 stp. tilbys av alle bachelorutdanningene fra studieåret 2020/21, og det arbeides 
med online-tilbud for praksisveiledere i utlandet og seminar for praksisveiledere i videre- og 
masterutdanninger. Fagmiljøene har utviklet en rekke pedagogiske innovasjons- og utviklingsprosjekt og 
vil søke på flere DIKU utlysninger i 2020.  

På Fakultet for sosialfag har andel fast ansatte økt siden 2017 og 2018. Fra 70,7 i 2017 til 82,1 i 2019. 
Dette indikerer økt stabilitet i fagmiljøet på fakultetet, og andel førstestillingskompetente årsverk har nesten 
doblet seg siden 2017. Andel professor- og dosentårsverk har sunket noe fra 7,8 i 2017 til 7 i 2019. 
Publikasjonspoeng per faglige årsverk er på vei opp ved fakultetet etter en systematisk satsning på 
tilsetting av førsteamanuenser. Det tar tid før forskningsarbeidet viser seg i publikasjoner, og det er en 
svak oppgang fra 2017 og 2018 til 2019. Det er gode prognoser for 2020. Prosentandel forfatterandeler på 
nivå 2 viser varierende relativt omfang de tre siste årene. Med et lavt antall publikasjoner i utgangspunktet, 
gjør få publikasjoner stort utslag. Andelen ansatte med basiskompetanse i høgskolepedagogikk øker. 

Ansatte på Fakultet for sosialfag driver kontinuerlig med forskning og deltar i ulike nettverk med relevans 
for studieprogrammene. Studenter er i økende grad involvert i forskningsprosjekter knyttet til begge 
masterprogrammene ved fakultetet; blant annet boindeksprosjektet knyttet til sosialt arbeid og 
minneprosjekt knyttet til familieterapi og systemisk praksis. Studenter deltar i forskningsgrupper og er 
involvert praksisutvikling med veiledet samtalepraksis. Ansattes forskningsprosjekter presenteres og 
brukes i undervisningen på alle nivåer.  

Fakultet for sosialfag styrker også sin kunnskapsbase gjennom utbredt samarbeid med praksisfeltet innen 
sosialt arbeid og familieterapi og systemisk praksis. Samarbeidet gjelder både undervisning, forskning og 
utvikling og gir partene gjensidig gevinst gjennom deling og samarbeid, prosjektutvikling og offentlig 
Ph.D.løp. I 2019 er samarbeidet med Bærum kommune og Enerhaugen familievernkontor vært særlig 
aktuelt. 

Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har alle programområder høy faglig kompetanse med 
nærmere 75% av de ansatte med førstekompetanse, og så godt som alle vitenskapelige ansatte er aktive i 
en av VIDs forskergrupper. Forskergruppene med primærdeltagelse fra fakultetet har i 2019 fortsatt 
arbeidet med å integrere studenter i sine aktiviteter.  

De ansatte ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag publiserer mye, og produserte i 2019 1,9 
publiseringspoeng i snitt. Av disse var nærmere 40% på nivå 2, noe som vitner om et høyt internasjonalt 
nivå på forskningen og dette viser også at de ansatte publiserer mye i internasjonale tidsskrift og på 
internasjonale forlag. Nærmere 20% av den faglige staben ved fakultetet er internasjonale medarbeidere 
(med bakgrunn fra Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa), noe som er med på å styrke fakultetets globale 
nettverk.  

De ansatte er aktive deltagere på internasjonale konferanser og i mange faglige nettverk, men fakultetet 
har begrenset suksess med gjennomslag i store internasjonale forskningsprosjekt. I 2019 fikk fakultetet 
gjennomslag på en ERASMUS+ utlysning ledet av Universitetet i Heidelberg med total verdi på ca. 1,4 mill 
NOK. Fakultetet har svært få internasjonale sampublikasjoner, og det er med andre ord fortsatt et uforløst 
potensial knyttet til internasjonale forskningsprosjekt samtidig som alle programområdene representerer 
solide kunnskapsbaser. Prosentandelen professorer/dosenter har hatt en liten økning fra 2018 til 2019 
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(27% til 31%) og fakultetet har flere kandidater i professorløp. Dette er nødvendig fordi tre til fire 
professorer vil gå av med pensjon de neste to årene. 40% av de vitenskapelig ansatte har formell 
høgskolepedagogisk utdanning, og alle nyansatte som ikke har slik utdanning må gjennomføre den innen 
to år. 

Programkvalitet 

For å sikre godt programdesign, kvalitet på emnebeskrivelser og studieplaner og sammenheng mellom 
læringsutbyttebeskrivelser, arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer, er det innført maler for 
høgskolens emnebeskrivelser og studieplaner. I tillegg har høgskolen utarbeidet veiledere til malene og 
retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud. Både retningslinjene og malene er 
utformet for å ivareta forskriftskrav fra Kunnskapsdepartementet (inkludert det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring), forskriftskrav fra NOKUT og europeiske standarder for 
curriculum. I kjølvannet av høgskolens omfattende prosjektet Revisjon av fag- og studieplaner 2017-2019, 
ble det vedtatt at malene måtte revideres. Gjennomgang og revisjonen ble foretatt i løpet av første halvdel 
av 2019. Resultatene så langt tyder på at kvaliteten på malene er bedre, de ansatte i fakultetene og 
sentrene trenger mindre support for å ta i bruk malene, og arbeidet synes således å ha blitt mindre 
komplisert og mer effektivt. Det er noen utfordringer ved at retningslinjer, maler, veiledning til malene, samt 
en nyinnført sjekkliste oppleves som overveldende. Tilbakemeldingene fra brukerne er likevel at 
sluttresultatet blir bedre. 
 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
NOKUTs positive tilbakemelding på VIDs systematiske kvalitetsarbeid i 2018 viser at programkvaliteten 
ved fakultetet er god på systemnivå. Felles rutiner for evalueringer ble samordnet og tydeliggjort i 2019. 
Alle emner har muntlig midtveisevaluering og en syklus for evaluering hvert tredje år. Studieprogram skal 
gjennomføre en periodisk evaluering hvert 6. år, og først ut ved fakultetet er master i interkulturelt arbeid 
som ble utsatt til 2020. 
Alle programområder har fagutvalg som ledes av studieleder og har studentrepresentasjon fra hvert 
studieprogram. Disse behandler saker som omhandler både faglig og sosialt studiemiljø, og de har to 
møter per semester. De norske profesjons- og masterprogrammene ved fakultetet er alle praksisnære 
studieprogram som har tett kontakt med arbeidsliv og praksisfeltet. Det engelske masterprogrammet 
Community Development and Social Innovation og bachelor i samfunnsfag har begge utfordringer knyttet 
til å koble studentene til arbeidslivet og fagmiljøene har blitt utfordret til å tenke nytt rundt praksisrelevans 
selv om studiene ikke har veiledet praksis.  
 
Alle studieprogram har et mobilitetsvindu for internasjonal utveksling men det er krevende å få studenter til 
å reise ut på deltidsmasterprogram der studentene er etablerte og i jobb. Her må internasjonalisering 
sikres på andre måter, slik som gjennom valg av tema i emner, engelsk pensum og internasjonale 
gjesteforelesere. Fakultetet har hentet inn flere internasjonale forelesere i løpet av året, både på individuell 
basis og via ERASMUS. Fakultetet har gjennom det tverrfaglige engelskspråklige masterprogrammet 
Community Development and Social Innovation, og det engelskspråklige masterprogrammet Theology and 
Religious Studies en høy andel internasjonale studenter. I 2019 var det 75 internasjonale innreisende 
masterstudenter, hvorav to på utveksling i regi av ERASMUS, samt seks på et eget globalt stipendprogram 
finansiert av VID. Internasjonalisering har høy prioritet i fakultetet, men spesielt på utveksling i mer enn tre 
måneder er det stort forbedringspotensial. 
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Fakultet for sosialfag 
Programkvaliteten på fakultetets studieprogrammer vurderes som god. Arbeidet med revisjon og 
nyutvikling av studietilbud er med på å styrke sammenhenger i studiene, og heve kvaliteten på så vel 
læringsutbytter som gjennomføring av undervisning. I 2019 er studieplanen for bachelor i sosialt arbeid 
fullført i tråd med ny forskrift for sosionomutdanning. I studieplanarbeidet har det vært arbeidet systematisk 
med sammenhengen mellom læringsutbytter gitt i forskriftsform og VIDs særegne profil. Arbeidet har 
involvert hele fagmiljøet og vært på høring og diskutert i lokalt RSA med representanter fra praksisfeltet. 
Mobilitet er en utfordring i alle studieprogrammer og vil være et satsningsområde i kommende år.  
 
Tallene for studentutveksling (andel innreisende og utreisende) varierer noe over de siste fire årene, men 
generelt er tallene noe lave og under måltallene. Internasjonalisering, og også økt mobilitet, er 
satsingsområde for fakultetet i kommende toårsperiode.   
 
Det har vært arbeidet målrettet med å øke svarprosenten til Studiebarometeret. I 2018 var den mellom 
47% og 56 %, mens i 2019 var den mellom 62% og 92%. Studieprogrammene som har deltatt på 
Studiebarometeret oppgir en overordnet tilfredshet mellom 4,2 og 4,9. Resultatmålet i Virksomhetsplanen 
er 4,5. Studentene scorer også forholdsvis bra på opplevd læringsutbytte, mellom 3,1 og 4,3 på de 
forskjellige delspørsmålene. Når det gjelder studentenes opplevelse av mulighet til å påvirke sitt 
studieprogram er det høy score.  
 
Når det gjelder Evaluering av fullført studieprogram er det generelt lav svarprosent på denne 
undersøkelsen på fakultetet. Det vises derfor til Studiebarometeret for sikrere data i dette punktet. 
Det er generelt god score knyttet til læringsutbytter i emneevalueringer gjennomført i 2019. Spesifikke 
kommentarer i fritekstfelt tas til etterretning og vurderes med tanke på revisjon av emner for neste år. 
Siden bachelorstudiet i sosialt arbeid skal fases ut fra 2020, er det ikke prioritert å foreta emneevalueringer 
på dette studiet. For øvrig følger fakultetet sin vedtatte evalueringskalender. 

Fakultet for helsefag 
Studenter ved Fakultet for helsefag er på overordnet nivå fornøyd med studieprogrammet de går på. 
Studiebarometeret i 2019 viser en score på 4,5 på utsagnet «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil 
gå på». Dette er samme score som i 2018, og likt som nasjonalt gjennomsnitt. «Jeg er, alt i alt, tilfreds med 
studieprogrammet jeg går på» får en score på 4, en nedgang fra 2018 på 0,1, og også 0,1 under 
gjennomsnitt nasjonalt. Studieprogrammene gjennomfører årlig en sluttevaluering blant uteksaminerte 
kandidater. Det er varierende hvor stor deltakelsen er på denne undersøkelsen, men kandidatene som 
svarer gir overordnede gode evalueringer av studieprogrammene ved fakultetet. 
 
Både ved bachelor-, videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag har det i hele 2019 vært 
utført et omfattende arbeid med revisjon av studieplaner. Revisjon av studieplanene for bachelor i 
ergoterapi, sykepleie og vernepleie i henhold til ny nasjonal forskrift og retningslinjer (RETHOS), ble 
sluttført vinteren 2019/2020. Studieplaner for ergoterapi og vernepleie er godkjent i Utdanningsutvalget, 
mens studieplan for sykepleie skal ha en siste behandling i juni. Planene implementeres fra studieåret 
2020/2021. Det må fremheves at utvikling av ny studieplan for sykepleie i særlig grad har vært omfattende 
og arbeidskrevende, da fire tidligere sykepleierutdanninger og -tradisjoner skal samles om en felles plan. 
Representanter fra kommune og spesialisthelsetjenesten og studentrepresentanter har vært representert i 
arbeidet, blant annet i utarbeidelsen av læringsutbyttebeskrivelsene. 
 
Alle videreutdanninger og masterutdanninger hadde våren 2019 sluttført revisjon av studieplanene i 
henhold til ny Kvalitetsforskrift av 2017 samt VIDs retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av 
studietilbud. Det har i særskilt grad vært arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser, mobilitetsvindu for 
internasjonalisering, samt implementering og spissing av VIDs fellesemner med tanke på relevans for det 
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fagspesifikke. For noen av videreutdanningene var det også nødvendig å utvikle læringsutbytter for 2. 
syklus (masternivå). 
 
Parallelt har det pågått et arbeid med å utvikle et masterprogram i klinisk sykepleie, hvor seks klinisk 
sykepleiefaglige videreutdanninger ved Fakultet for helsefag studiested Bergen og Fakultet for helsefag 
studiested Oslo inngår som studieretninger/første år i programmet. Studieplanen ble endelig godkjent i 
Utdanningsutvalget i april 2020, og masterprogrammet skal etter planen etableres av Høgskolestyret i juni. 
Oppstart for masterprogrammet er august 2020, og søkertallene er gode. Arbeidet med studieplanen har 
vært omfattende og krevende, men har også fremmet samarbeid og utvikling internt i fakultetet. Krav fra 
nasjonale rammeplaner for to av videreutdanningene (kreftsykepleie og helsesykepleie) innfris, samtidig 
som VIDs krav til struktur for videre- og masterutdanninger etter en 1+1 modell imøtekommes (2 
fellesemner + 1 substansemne). VIDs nyetablerte masterprogram i klinisk sykepleie vil trolig måtte 
revideres i løpet av de neste årene, ettersom fase 3 av RETHOS innebærer nye nasjonale 
retningslinjer/forskrift for kreftsykepleie og helsesykepleie. 
 
Det har også foregått et arbeid med å utvikle og etablere et masterprogram i helsefremmende 
relasjonsarbeid med oppstart august 2020, som tilbyr en påbygning for videreutdanningene i psykisk 
helsearbeid, SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram, psykososialt arbeid for barn og unge samt rus og 
avhengighetsproblematikk (Fakultet for sosialfag). Studieplanen ivaretar krav fra nasjonal rammeplan 
(psykisk helsearbeid) og statlig oppdragsgiver (Helsedirektoratet finansierer VU i psykososialt arbeid med 
barn og unge), samtidig som VID-overgripende krav til masterprogram imøtekommes. 
 
Master i tjenesteutvikling til eldre har i 2019 utviklet deler av programmet med henblikk på å sikre at 
programdesign er relevant. Demens og velferdsteknologi (tidligere valgemner) er tatt inn som obligatoriske 
emner i studieplanen. Dette er etterspurt kompetanse i det kliniske feltet. Programmet har likevel fortsatt 
lave søkertall, og det har i 2019 derfor blitt utarbeidet mandat for en større revisjon av programmet med 
tanke på å styrke programmets relevans i kommunehelsetjenesten med et sterkere fokus på demens, 
velferdsteknologi og vektlegging av kliniske problemstillinger. Det er etablert kontakt mellom 
programområdet og Aldring og helse, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet Omsorg, Sagenehjemmet, 
Vester Aker bydel og Bærum kommune. Disse kontaktene vil være sentrale i arbeidet med revisjon. 
Programområdet fikk i desember 2019 tilslag på utvikling av nytt oppdragsfinansiert videreutdanning i 
Demens og psykiske lidelser hos eldre. Arbeidet med studieplan for videreutdanningen startet opp i 
desember 2019 og planen ble godkjent i Utdanningsutvalget i mars 2020. Utvikling av dette studietilbudet 
vil inngå i revisjon av masterprogrammet. 
 
Revisjonsprosessene som siden 2017 har foregått i forbindelse med RETHOS, men også med 
revisjon/samordning av videreutdanninger og masterprogram, samt etablering av to nye masterprogram, 
har vært prosjektorganisert, med dekangruppen i Fakultet for helsefag som prosjekteier. Vitenskapelig 
ansatte, administrativt ansatte og studenter har vært representert i prosjektgruppene. Samarbeidspartnere 
i UH har bidratt med fagfellevurderinger av utkast til studieplaner. Aktører fra arbeidsliv og 
brukerorganisasjoner har vært involvert ved ulike stadier i innspills- og høringsprosesser. Det omfattende 
studieplanrevisjonsarbeidet har gitt muligheter og handlingsrom for nytenkning og samarbeid på tvers av 
studiested og fagmiljø. Videre har det virket kompetansehevende og utviklende for flere grupper ansatte. 
Men arbeidet har også vært svært ressurskrevende. God prosjektledelse har vært avgjørende, men også 
prosjektenes forankring i fagmiljø, samt at de er utviklet i samarbeid med studenter, arbeidsliv, bruker- og 
pårørendeorganisasjoner. 
 
Bachelorutdanningene ved Fakultet for helsefag har godt etablerte muligheter for ut-mobilitet, både 
utdanningsmobilitet og praksismobilitet. Fakultetet har velfungerende samarbeidsavtaler med 
internasjonale partnere i Asia, Afrika, Australia, Amerika og Europa, og i 2019 er også nye avtaler og 
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nettverkssamarbeid inngått. Andelen utreisende på mer enn tre måneders opphold var i 2019 3,2 %. Dette 
var en nedgang fra 2018 og 2017 hvor andelen var henholdsvis 3,5 % og 4,4 %, men likevel høyere enn 
2016 hvor 1,1 % av studentene var ute i mer enn tre måneder. Hvis en inkluderer kortere opphold på 
mellom 1-3 måneder, har totalt har 264 av bachelorstudentene ved fakultetet hatt utvekslingsopphold i 
2019, mot 225 i 2018. Dette utgjør mellom 15 og 20 % av studentene og er høyt, sett både i VID-
sammenheng og i en nasjonal sammenheng. 
 
Andelen innreisende studenter var på 0,5 % i 2019, noe som var en oppgang fra året før med 0,4 %, men 
en nedgang fra 0,8 % i 2017 og 0,6 % i 2016. Nasjonalt er andelen innreisende 3,1 %. Ergoterapi utmerker 
seg i Fakultet for helsefag med en andel innreisende mellom 1 og 2 %. Dette er studenter fra 
samarbeidsinstitusjoner i Danmark og Østerrike med praksis i Norge. Fakultet for helsefag studiested 
Sandnes har siden 2018 samarbeidet med Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag studiested 
Stavanger om et komplett engelskspråklig tilbud for innreisende bachelorstudenter i de ordinære 
studieprogrammene, men svært få søker seg inn. Fakultet for helsefag studiested Oslo samarbeider med 
Fakultet for sosialfag om å tilby engelskspråklige emner for innreisende studenter. Det er utfordrende å 
tilby studenter fra land utenfor Skandinavia praksisstudier i Norge, da VIDs samarbeidspartnere 
overveiende er negative til å motta engelsktalende studenter. 
 
Som nevnt er det i revisjonsarbeidet med videre- og masterutdanninger blitt lagt vekt på å sikre et vindu for 
internasjonal mobilitet, og det arbeides med å integrere masterutdanningene i eksisterende avtaler, samt 
få på plass nye. Situasjonen er likevel at tilnærmet 0 % av masterstudentene har hatt utvekslingsopphold i 
2019. Det må fremover arbeides med å øke internasjonal mobilitet i videre- og masterstudier. Samarbeidet 
i 3IN alliansen vil by på nye muligheter, og fakultetet vil spesielt engasjere seg i samarbeid med DIAK og 
andre partnere om å utvikle felles emner på masternivå innen helsefag. 
 
Arbeidet med ny organisering av internasjonaliseringsarbeidet i Fakultet for helsefag har fortsatt i 2019, og 
i hver enhet er det nå etablert internasjonale arbeidsgrupper hvor internasjonale koordinatorer og 
representanter for internasjonalt kontor er med. Studiestedene Oslo og Bergen ved fakultetet har 
samordnet sitt arbeid, og i 2019 ble det for første gang gitt et felles tilbud til sykepleiestudenter i Oslo og 
Bergen, samt gjennomført felles opptak og behandling av søknadene. De internasjonale gruppene 
arbeider med å kvalitetssikre samarbeidsavtaler ved blant annet å besøke utvekslingsstedene, i 2019 har 
for eksempel Fakultet for helsefag studiested Oslo besøkt Cuba. Besøk til og kontakt med praksissteder og 
studiesteder ute er viktig for å opprettholde gode samarbeidsrelasjoner, sikre god veiledning, inspirere 
studentene, samt gi studentene tilstrekkelig informasjon om utvekslingsmuligheter. 
 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Både Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis vurderer 
programkvaliteten som tilfredsstillende. Det er samtidig viktig å evaluere programmets innhold og 
sammenheng i dag sett i lys av programmets akkreditering ved oppstart. Et arbeid for å styrke og utvikle 
veilederkompetanse har blitt gjort. Dette blir implementert i løpet av første halvår 2020. Det jobbes 
kontinuerlig med gjennomstrømming og det er sannsynlig at antall disputaser i 2020 og 2021 vil være 
høyere enn 2019. Gjennomstrømming synes overveiende tilfredsstillende, men det er nødvendig å 
opprettholde tiltak som bidrar til dette.  
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Undervisningskvalitet 

Studiebarometeret 2019 – Institusjonsrapport 
Den fjerde runden av Studiebarometeret gjennomført ved VID viser at studentene totalt sett fortsatt er 
fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de følger. Også årets resultater samsvarer med resultatene 
fra tidligere år, og større endringer finner en først på fakultets- og studieprogramnivå. Stabiliteten i de 
overordnede resultatene er svært positivt, og noe VID kan være godt fornøyd med.  

Mens det i 2018 var en liten nedgang i resultatene på mange hovedområder, viser resultatene for 2019 
stabilitet i tallene for hovedområder (indekser for flere enkeltspørsmål som er slått sammen). Det er ingen 
indekser for hovedområder som har røde tall. Sammenlikning av resultatene for de tre fakultetene ved VID 
viser at det som vanlig er Fakultet for helsefag som har de svakeste tallene ved VID. Fakultet for sosialfag 
og Fakultet for teologi, diakoni og ledelse scorer begge over gjennomsnittet for VID på nesten samtlige 
områder. Fakultet for Helsefag er imidlertid det største fakultetet med flere studiesteder, og det er antakelig 
de forskjellige strukturelle forholdene som forklarer en god del av de lavere tallene for Fakultet for 
helsefag. Det er likevel et mål å fortsette å etterstrebe mest mulig lik opplevd studiekvalitet på tvers av 
studieprogram og studiesteder innad i samme fakultet og på tvers av alle de tre fakultetene i VID.  

Eventuelle endringer innenfor enkelte studieprogram kan avdekke både styrker og svakheter, og skal 
analyseres og følges opp i arbeidet med å utvikle og forbedre studieprogrammene.  

Årets dypdykk i praksis viser at VID ligger mye lavere på tilfredshet med organisering av praksisperioden, 
veiledning underveis i praksisperioden og faglig innhold i praksisperioden enn nasjonalt gjennomsnitt. 
Avvikene er gjennomgående på rundt -0,3 poeng, noe som tilsier at VIDs fakulteter og studieprogram som 
inkluderer praksis bør rette oppmerksomhet rundt organiseringen av og innhold i praksisstudiene.  

Fakultet for helsefag 
I Studiebarometeret har flere spørsmål knyttet til undervisningskvalitet ved fakultetet fått gjennomsnittlig 
lavere score i enn årene før. Tallet er også lavere enn i VID, samt nasjonalt. Det gjelder for eksempel «De 
faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende» med en score på 3,2 (2018: 3,3; 2017: 3,5; VID-
gjennomsnitt: 3,6; landsgjennomsnitt: 3,6) og «De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en 
forståelig måte» med 3,4 i score både i 2018 og 2019 (2017: 3,6; VID-gjennomsnitt 3,7; landsgjennomsnitt: 
3,7). Som tidligere år gir studentene også lav score på spørsmål om tilfredshet knyttet til omfang av 
tilbakemeldinger og veiledninger (2,9, som er 0,3 lavere enn VID-gjennomsnitt og nasjonalt gjennomsnitt) 
og tilfredshet med faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet (3,1 som er 0,3 
lavere enn VID-gjennomsnitt og nasjonalt gjennomsnitt).    

Nedgangen de siste årene er bekymringsfull. Noe av forklaringen på opplevd lav kvalitet på undervisning 
og veiledning ses i sammenheng med store kull ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie. Det 
viser seg at klasser med færre studenter jevnt over evaluerer undervisningskvaliteten høyere enn 
studenter tilhørende store kull. Det arbeides derfor videre med å utvikle gode pedagogiske metoder for 
undervisning i store kull, samt mer studentaktiv læring. En annen forklaring på opplevd lav 
undervisningskvalitet kan være generelt stor utskifting i lærerstab og mye midlertidighet, og at det tar noe 
tid før nytilsatte lærere får formell UH-kompetanse og undervisningserfaring. Når det gjelder lav score på 
tilbakemeldinger og veiledninger, må det samtales med studenter om realistiske forventinger, men også 
om mer varierte, effektive og kvalitativt gode former for tilbakemeldinger og veiledning.  

Ved Fakultet for helsefag studiested Oslo er bachelorstudentene i 2019, som året før, mest fornøyd med 
simulering/rollespill og ferdighetstrening. Det er lagt inn mye ressurser her, og det viser seg å ha gitt gode 
resultater. Studenter ønsker seg mer simulering og ferdighetstrening gjennom alle 3 studieår. Simulering 
som læringsmodell er integrert i fagplanen i utdanningen. Målet med simulering er å visualisere vanskelig 
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teori omsatt i praktisk handling. Derfor er denne læringsmodellen i 7 emner. Simulering benyttes i 
undervisning i psykisk helse, kirurgisk sykepleie, sykepleie til eldre i institusjon, sykepleie til pasienter i 
hjemmet og sykepleie-sykdom og behandling. Det er også et eget valgemne som heter simulering, 
førstehjelp og hjerte – lungeredning. I tillegg undervises studentene i hjerte-lungeredning for 
helsepersonell i alle tre studieår etter anbefaling fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).  

Når det gjelder bruk av digitale verktøy i undervisningen, gis det score på mellom 3,1 og 3,3, og dette er en 
liten oppgang fra 2019, men fremdeles under det nasjonale gjennomsnittet. Forbedringspotensialet er 
stort, samtidig som det skjer mye positivt utviklingsarbeid. E-læring har for eksempel fått stor plass i VIDs 
basiskurs i UH-pedagogikk. Ved studiested Sandnes har den lokale e-læringskomiteen vært en pådriver 
for utvikling og større bruk av e-læring i alle utdanningsprogram. Kurs og fagdager for vitenskapelig 
ansatte har vært arrangert, og flere og flere tester ut produksjon av e-læringsmoduler og større innslag av 
e-læring under forelesningene. 

Studentene ved Fakultet for helsefag gir en forholdsvis høy score, mellom 3,7 og 4,1, på spørsmål om 
faglig innhold i praksisperioden og sammenheng med studieprogrammet. Spørsmål om veiledning 
underveis i praksisperioden får score på 3,8 og 3,0 mens spørsmål knyttet til organisering av 
praksisperioden får mellom 3,4 og 4,3 i score. Samarbeidet mellom fakultet og praksisstedene er tett og 
godt, og i de foregående årene er det satset mye på å formalisere samarbeidsavtaler. Ved studiested 
Sandnes er det etablert praksisforum i studieprogrammene, hvor emneansvarlige for praksisemnene, 
praksiskoordinator og studieleder møtes. Forumet skal bidra til utvikling av praksis som læringsarena. 

Strykprosenten ved Fakultet for helsefag var i 2019 4,9. Strykprosenten har økt de siste årene (2016: 4,2; 
2017: 4,4; 2018: 4,8), men må likevel sies å være lav, sett mot nasjonal strykprosent i 2019 på 7.  

Resultat fra nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleiestudenter i 2019 rangerte 
Fakultet for helsefag studiested Bergen som nr. 3 av 34 utdanninger i landet både hva gjaldt strykprosent 
(9,2) og snittkarakter (2,88). Diakonova ble rangert som nr. 7 (stryk 16,5 % og 2,56 i snittkarakter), mens 
Diakonhjemmet kom på 15. plass (stryk 19,9 % og 2,39 i snittkarakter).  

Videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag kjennetegnes av forholdsvis små kull/klasser. Via 
evalueringssystemet, men også ved muntlige evalueringer og løpende tilbakemeldinger, gir studentene 
uttrykk for stor grad av tilfredshet med studietilbudet.  

Programmene har i større grad enn i bachelorutdanningene stabilitet i stabene, med høy og spesialisert 
kompetanse, i tillegg til at det leies inn mange dyktige eksterne forelesere med relevant klinisk erfaring og 
praksis.  Bruker-/pasientperspektivet i undervisningen verdsettes av studentene, særlig der personer med 
personlig erfaring underviser. Studentene bekrefter at samfunnsrelevans og relevans til egen praksis er 
god. Fra videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge rapporteres det at styrking av eget 
faglig personale i programmet har medført mindre bruk av eksterne forelesere enn tidligere. Dette har 
bidratt til en styrking av sammenhenger mellom temaer og dermed av programmet som sådan. Også 
vitenskapelig personale fra andre program i fakultetet har i større grad tatt del i pedagogiske oppgaver i 
2019 enn tidligere.  

Forelesninger er den undervisningsformen som benyttes mest, men flere melder om større grad av varierte 
undervisningsmetoder. Ved helsesykepleie er det arbeidet aktivt med å levendegjøre 
forskningsundervisningen med ulike øvelser i kvalitativ og kvantitativ metode, noe som har blitt godt mottatt 
av studentene. Øvelsene innbefatter ulike presentasjonsformer. Dette hjelper studentene til å se hvordan 
de kan bruke forskningsmetoder i sitt daglige arbeid for kvalitetsforbedring i tjenesten f.eks. i form av 
brukerundersøkelser av ulike slag. Opplegget styrker også kvalitet på egen formidling. 
Samfunnsrelevansen vektlegges i og med at studenten opplever utdanningen relevant for videre praksis 
som helsesykepleier. Det vektlegges herunder at studentene skal dyktiggjøres til å bli aktive 
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samfunnsaktører innenfor fagfeltet. Ved videreutdanningene i Veiledning og Mindfulness er det begrenset 
med forelesninger, og undervisningen preges av mer studentaktivt og prosessuelt arbeid. De studentaktive 
læringsformene i form av gruppearbeid med lærer, simulering og praksis får gode tilbakemeldinger fra 
studentene, meldes det fra Fakultet for helsefag studiested Bergen. 

Strykprosenten ved videreutdanningene er lav, og ligger i snitt mellom 1 % til 3 %. Heltidstilbudene i 
master har større andel stryk enn deltidskullene, men her er tallmaterialet lite. 

Fakultet for sosialfag 
På fakultetsnivå scores det høyt i Studiebarometeret, mellom 4,2 – 5, på spørsmål knyttet 
undervisningskvalitet og innhold i emnene, som for eksempel undervisningsformer, pensum og 
vurderingsformer. Det er gode resultater gjennomgående på alle studieprogrammene. Når det gjelder 
inkludering av studenter i FOU-arbeid scores det i gjennomsnitt 3,1 på fakultetet. Studenter knyttet til 
masterprogram er mer involvert i FOU-arbeid enn studenter knyttet til bachelor og videreutdanninger, dette 
trekker snittet ned. Utvikling av former for studentinvolvering i forskning er et satsningsområde i fakultetets 
handlingsplan for 2020 og 2021.  

Det er lav svarprosent på undersøkelsen etter fullført studieprogram på fakultetet og det er derfor vanskelig 
å vite om svarene er representative, men det er allikevel verdt å nevne tilbakemeldinger på praksisstudier. 
Når det gjelder praksis, scores det veldig varierende. Noen studenter er veldig fornøyde både med 
arbeidet skolen har gjort knyttet til praksisperiode, praksisstedet og veiledning. Andre studenter er 
tilsvarende misfornøyde på et eller flere punkter. Praksis er et prioritert område ved fakultetet og det 
arbeides med utvikling av praksisformer og praksisomfang. Det er etablert et Samtalesenter for 
studentpraksis på familieterapistudiet og dette senteret kom i full drift i 2019. På master i sosialt arbeid 
tilbys praksisemne som valgemne og i bachelor sosialt arbeid er det gjennom 2019 utviklet grunnlag for en 
ny type praksis for studentene. Videre er det i 2019 ansatt en rådgiver knyttet til praksisstudier på 
fakultetet, og området styrkes ytterligere ved tilsetting av en høgskolelektor med ansvar for praksis. Dette 
vil styrke praksisarbeidet når det gjelder planarbeid og oppfølging. På master i sosialt arbeid tilbys et 
praksisemne som valgemne. 

Emneevalueringene fra 2019 viser et overordnet godt resultat når det gjelder undervisningskvalitet. Det 
scores noe lavt på spørsmål om kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning. Dette skyldes at 
mange av emnene som er evaluert har et sterkere fokus rettet mot selve faget/tema. Det er egne emner 
med vitenskapsteori og forskningsmetoder. Ingen praksisemner er evaluert. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Ifølge Studiebarometeret har fakultetet et snitt på 4,2 når det gjelder undervisningskvalitet, noe som er 0,5 
poeng høyere enn landsgjennomsnittet. Dette viser at studentene i hovedsak er fornøyde med 
undervisningen ved fakultetet, noe som også bekreftes av midtveisevalueringer og emneevalueringer. 
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag jobber kontinuerlig med å utvikle digitale læremidler og 
nettbaserte leksjoner og i 2019 har det vært satset mye på å heve lærernes kompetanse innen digital 
læring. En score på bruk av digitale verktøy som er 0,7 over landsgjennomsnitt viser at denne satsingen er 
godt i gang. Det har også vært satset mye på «læring i mellomrommet», spesielt for samlingsbaserte 
studieprogram. På master i verdibasert ledelse hvor dette har vært en spesiell satsing viser 
Studiebarometeret 2019 en økning på 1,2 poeng i snitt på alle parametere knyttet til tilbakemelding og 
veiledning. Et annet satsingsområde på fakultetet har vært studentaktiv læring, og en felles score på 4,4 
viser at alle studieprogram gjør en god jobb her.   

På bakgrunn av Studiebarometeret og tilbakemeldinger fra fagutvalgene er det likevel forbedringspotensial 
på følgende punkter: a) Relevans for arbeidslivet. Selv om dette særlig gjelder bachelor i samfunnsfag så 
er dette en utfordring for alle studieprogram ved fakultetet. Her må programmene finne måter å involvere 
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arbeidslivet i utdanningene på en måte som oppleves relevant for studentene. b) Teologiprogrammet har i 
år lav score på organisering av studieprogrammet, og tiltak iverksettes for å undersøke hvordan dette kan 
forbedres. 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Veiledning er et hovedelement i programmene ved begge sentrene og en sentral faktor i 
undervisningskvalitet og læringsmiljø for den enkelte student. I 2019 er det jobbet for å kvalitetsutvikle og 
sikre tilfredsstillende veiledningskompetanse. Forskningsutvalget behandlet en sak i starten av 2020 som 
oppsummerte ulike tiltak som var utviklet for å styrke denne kompetansen: Et obligatorisk e-læringskurs for 
alle veiledere, veiledningsforum, mentorordning for nye hovedveiledere, biveiledererfaring som grunnlag 
for å bli hovedveileder og en relasjonsavklaring mellom aktuell student og potensiell veileder før 
oppnevning i FU eller av senterleder. 

Startkompetanse 

Kvalitetsområdet omfatter kvalitetssikring av rekruttering (markedsføring, informasjon og veiledning), 
opptak og mottak av nye studenter, integrering i studiemiljøet gjennom en god studiestart, ønsket 
startkompetanse og fokus på etablering av gode læringsmetoder og –vaner.9 

VID vitenskapelige høgskole har generelt god søkning til de fleste studier, og jevnt over relativt høye 
poenggrenser for opptak. Det er således grunn til å tro at startkompetansen/inntakskvaliteten er høy med 
tanke på at studentene har et faglig utgangspunkt som gjør dem i stand til å gjennomføre studiene. 

I henhold til studiestartevalueringen, velger et flertall av studentene VID på grunn av høgskolens faglige 
rennommé. Det er derfor grunn til å tro at startkompetanse i form av motivasjon er høy for de fleste 
studentene. 

For å sikre inntakskvaliteten også på realkompetansesøkerne, reviderte høgskolen i oktober 2019 
Utfyllende bestemmelser for vurdering av realkompetanse som grunnlag for opptak til bachelor- og 
årsstudier ved VID vitenskapelige høgskole. Det betyr at realkompetansesøkere til bachelorutdanningen i 
sosialt arbeid, i tillegg til bachelor i sykepleie, må dokumentere norsk tatt på nivå med generell 
studiekompetanse. Høgskolen har mange realkompetansesøkere til bachelorutdanningene i sosialt arbeid, 
og norskkompetanse er viktig for å kunne gjennomføre studiet. Ved å styrke kravet til norsk kan det bli 
lettere å skille ut de studentene som har best forutsetning for å gjennomføre studiet. Det er for tidlig å si 
noe om resultatene av å skjerpe inn norskkravet for realkompetansesøkerne. Det vil bli færre søkere som 
er kvalifisert etter realkompetansekriteriene, men samtidig er det sannsynlig at tiltaket medfører at de 
studentene som tas opp er bedre rustet til å lykkes med å gjennomføre høyere utdanning. 

God og tydelig informasjon er viktig for å sikre nye studenter en god studiestart. I 2019 ble 
velkomstbrevene til nye studenter på papir erstattet av informasjonssiden «Ny student» for samtlige 
studieprogrammer i VID. Alle nye studenter får tilsendt lenke til nettsiden «Ny student». Nettsiden består 
av en generell del og en studieprogramspesifikk del. I den generelle delen gis det informasjon som gjelder 
alle studenter om hva de skal gjøre i hvilken rekkefølge for å komme inn på høgskolens studentsystemer 
som for eksempel Studentweb, Feide, trådløst nett og Canvas. Deretter kan studentene gå inn på aktuelt 
studieprogram hvor det ligger praktisk informasjon om studiestart samt lenker til studieplan m.m. 
Informasjonen er lagt opp etter en felles mal for å sikre innholdet. 

                                                   
9 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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I studiestartevalueringen høst 2019 for nye studenter ved bachelor – og årsstudier sier 89% av 
respondentene at de finner informasjon på høgskolens nettside på en grei måte. Tilsvarende svarer 88% 
av respondentene fra master- og videreutdanningene at de finner informasjon på høgskolens nettside på 
en grei måte. Selv om svarprosenten i studiestartevalueringen i 2019 ikke var så høy som tidligere år, er 
dette er et svært tilfredsstillende resultat. 

Læringsmiljø 

VIDs læringsmiljøundersøkelse 2019 viste at 63 % av studentene som har besvart undersøkelsen er 
tilfreds med læringsmiljøet og studieprogrammet sitt i VID, mens 11 % er misfornøyd. Det er en liten 
nedgang (5%) i overordnet tilfredshet sammenliknet med resultatene fra 2017-undesøkelsen, ettersom 
flere respondenter har plassert seg i midten av skalaen og er hverken tilfreds eller ikke tilfreds. Andelen av 
studenter som oppgir å ikke være tilfreds med læringsmiljøet sitt er uendret sammenliknet med 2017. Dette 
er i stor grad tilfredsstillende resultater, men det er en generell svak negativ trend i tallene.  

Etter læringsmiljøundersøkelsen i 2017 ble flere tiltak gjennomført. Blant annet ble nettsidene for 
studentmedvirkning, evalueringer, forbedringsforslag, avviksmeldinger og varsling grundig omarbeidet og 
forbedret. Det ble videre rettet mye oppmerksomhet mot det psykososiale læringsmiljøet og informasjon 
om hvor studentene kan henvende seg dersom de opplever uønsket atferd på høgskolen. Disse tiltakene 
ser ikke ut til å ha hatt direkte effekt i form av færre opplevelser av uønsket atferd eller flere respondenter 
som rapporterer at de vet hvem de skal kontakte dersom de opplever uønsket atferd. I fritekstsvarene 
skriver imidlertid de aller fleste at de ville ha funnet ut hva de skal gjøre dersom de hadde opplevd dette. 
De aller fleste som har gitt sine kommentarer i fritekst (over 700 studenter) uttrykker også at det er svært 
viktig å melde fra om uønsket atferd, noe som tyder på høy bevissthet blant studentene om at uønsket 
atferd ikke skal tolereres. 

Studentdemokrati og – medvirkning peker seg fortsatt ut som et forbedringsområde. Å øke studentenes 
tilfredshet med muligheten til å påvirke opplegg og innhold i studiene sine ser ut til å være en utfordrende 
oppgave. Flere studenter skriver at de ikke opplever å bli hørt, og at innspillene deres ikke blir sett på som 
viktige.  

Generell informasjonsflyt, bedre og lett tilgjengelig informasjon, samt samkjørte forelesere som gir lik 
informasjon, er tema som fortsatt går igjen i mange av studentenes tilbakemeldinger.  

Studieseksjonen har i flere år jobbet for digitalisering og automatisering av en del oppgaver innenfor det 
studieadministrative området. Dette for å bedre kvaliteten og effektiviteten på tjenestene, for å øke 
tilgjengeligheten for studentene og for å ivareta personvernet. 

Høsten 2019 ble det åpnet for at studenter kan klage på sensur via studentweb. Det betyr at studentene 
ikke lenger skal sende inn klageskjema til VID, noe som er en fordel når de gjelder personvernshensyn. 
Høsten 2019 ble det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment tatt i bruk for å gi begrunnelser for 
karakter. Sensorene trenger derfor bare å forholde seg til et system når de jobber med vurdering. 

På slutten av 2019 ble det åpnet for at studenter kan hente ut elektronisk brev som bekrefter deres 
studentstatus i Studentweb. Studentene slipper å henvende seg til høgskolen, ventetiden for å få en 
bekreftelse er forkortet, noe som er en stor forbedring når det gjelder effektivitet og tilgjengelighet. 

Canvas ble innført som læringsplattform for hele høgskolen høsten 2019, og Studieseksjonen har i forkant 
(sammen med BLHA) bidradd med opplæring av fagadministrasjon for overføring av ønsket data fra FS til 
Canvas. Dette sikrer at emner er på plass i god tid før emnestart slik at fagpersoner kan legge inn alt av 
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opplysninger i emnene, og publisere til rett tid. Et digitalt grunnkurs for opplæring i FS for saksbehandlere, 
ble opprettet og tatt i bruk i Canvas. Dette sikrer lik grunnopplæring på tvers av studiesteder. I tillegg ble 
det utarbeidet retningslinjer for bruk av data i FS, for å sikre personvernet til studenter og ansatte. 

I 2019 bidro Studieseksjonen med å legge inn nødvendig data i FS ved implementering av 
pensumlistesystemet Leganto. Leganto gir en bedre kvalitetssikring av innhold og har integrasjon mot FS, 
Canvas og biblioteksystemet Alma. 

I Studiebarometeret skal studentene angående bruk av digitale verktøy svare på i hvor stor grad digitale 
hjelpemidler brukes, og i hvor stor grad det legges til rette for bruk av digitale verktøy. Resultatene for VID 
fra 2019 viser en merkbar økning, nærmere bestemt +0,3, i resultatet for spørsmålet om i hvilken grad 
studentene opplever å få opplæring i å bruke digitale verktøy/ programmer. Det er ikke presisert i 
undersøkelsen hvilke digitale programmer og verktøy det er snakk om, men den omfattende opplæringen i 
Canvas og Inspera Assessment må antas å ha nådd fram til studentene, og hatt god effekt. 

Behandling av resultatene fra Studiebarometeret 2018 viste at det var behov for å innhente mer detaljert 
informasjon om tilfredshet med IKT-feltet for å kunne foreslå målrettede forbedringstiltak når det gjelder 
IKT-tjenester og utstyr og hjelpemidler i undervisningen. I 2019 ble dermed to nye spørsmålsbatterier 
inkludert i spørreskjemaet: IKT og e-læring og bruk av digitale verktøy.  

IT-avdelingen rapporterer at resultatet gir bedre grunnlag for å gjennomføre tilpassede tiltak. Synliggjøring 
og forbedring av IT-relatert informasjon på nettsidene har vært en høy prioritet. Dette er forbedret spesielt 
for nye studenter, men må fortsatt videreutvikles. For eksempel fremkom det i undersøkelsen at 40 prosent 
av studentene ikke har vært kjent med at de har tilgang til gratis Office365-program. 

Fortsatt er det mange som ikke er fornøyde med Print/paypal-løsning, samt førstegangsbruk/etablering av 
WiFi, til tross for at informasjon om dette er kraftig forbedret. En har imidlertid lykkes med forbedringer i 
etablering av Feide-konto i motsetninger til tidligere år. 

Når det gjelder innmelding av saker til IT Helpdesk og kvaliteten på supporten studentene mottar, er det 30 
prosent av studentene som ikke er tilfreds med dette. Det er grunn til å tro at dette er forbedret fra august 
2019 med styrking av førstelinjeressurser i Oslo, Bergen og Sandnes. Responstid på henvendelser har 
gått kraftig ned. Det er også mulig at en del studenter sammenlikner IT-oppfølgingen med det de er vant 
med fra videregående skole og forventer at dette skjer på samme måte på høgskolenivå.  

VID har hatt og har fortsatt mye gammelt AV-utstyr i forelesningsrom, samt i grupperom. I løpet av 2019 er 
mange enkeltkomponenter av AV-løsninger byttet ut på alle campuser. Det har vært satt ekstra fokus på 
raske reparasjoner og oppfølging av eksterne leverandører. Med samlokaliseringer på ulike campuser vil 
utskifting og oppgradering av AV-utstyr bli enda mer aktuelt.  Denne prosessen ble startet høsten 2019 
spesielt i Oslo og det vil i tiden frem til studiestart høsten 2020 bli store utskiftinger av hele systemer og 
deler av løsninger. Det er ekstra fokus på universell utforming, brukergrensesnitt, samt ny funksjonalitet i 
tråd med endret pedagogikk og bruk av digitale løsninger på ny måte. 

Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet, er det størst misnøye med temperatur, luftkvalitet, mangel på 
grupperom og generell plassmangel i undervisningsrom. VID er preget av omfattende campusutvikling, 
noe som påvirker både luftkvalitet, kantinetilbudet mm. for både studenter og ansatte. Ved VID 
Diakonhjemmet blir deler av undervisningsarealene og fellesarealene renovert, og ventilasjonsanlegget blir 
oppgradert før studiestart H2020. I 2019 ble også ventilasjonsanlegget i auditoriene i Diakonveien 14 
oppgradert. For studieåret 2020/21 forventes det en betydelig forbedring i rammekvalitet i Oslo når 
studentene ved VID Diakonova er flyttet til VID Diakonhjemmet.    
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Fra 2021/2022 vil ny og oppgradert campus være klar i Bergen med oppgradert ventilasjonsanlegg og 
kantine. Fra 2022/2023 vil ny og oppgradert campus være klar i Stavanger. 

Utforming av arealer for undervisning, fellesområder, samt IT-infrastruktur, vil være av stor betydning for 
studentenes fremtidige læringsmiljø. Det legges opp til brede medvirkningsprosesser som involverer både 
studenter og ansatte, og ekstern kompetanse innen innovative og fremtidsrettede lærings- og arbeidsmiljø 
er engasjert. 

Resultatkvalitet 

Resultatkvalitet omhandler studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål, gjennomstrømning, 
eksamensresultater og hvor relevant kompetansen er for det yrket de skal inn i. Viktige forhold er også 
studentenes opplevde læringsutbytte og kvalitetssikring av karaktersetting.10 

Fakultetet for sosialfag rapporterer at fakultetet har en gradvis økning i antall ferdige kandidater på 
bachelor og master de fire siste årene med 159 kandidater i 2019. Det har også vært en jevn økning i 
antall registrerte studenter de siste fire årene, fra 745 i 2016 til 959 studenter på fakultetet i 2019. Når det 
gjelder gjennomføring av studier i henhold til utdanningsplan, ligger fakultetets studieprogram på over 80 
prosent, noe som må betraktes som gode tall. Sammenliknet med foregående år, er det en liten forbedring 
for de fleste studieprogrammene.  

Det er en tydelig oppgang i gjennomføring på normert tid på bachelor i sosialt arbeid heltid og deltid. For 
master i familieterapi og systemisk praksis er det også en liten oppgang fra tidligere i 2019. Når det gjelder 
master i sosialt arbeid, er det stabilt fra foregående år på deltid, men en nedgang på heltid. Det jobbes 
stadig med gjennomstrømming på master i sosialt arbeid. Det er flere grunner til at det er mange studenter 
som ikke gjennomfører til normert tid. En grunn er at det er mange voksne studenter knyttet til studiet som 
har jobb og familie ved siden av studiene, og på grunn av krevende forhold på en av arenaene ikke klarer 
å fullføre som planlagt. I tillegg tilrettelegges det for fleksibelt studieløp, det vil si at studentene kan få 
overgang fra heltid til deltid f.eks. Dette registreres som frafall på det studiet de går fra. Det er fortsatt 
ønskelig å ha denne fleksibiliteten. 

Karakterfordelingen på studieprogrammene ved Fakultet for sosialfag varierer. Det er gjennomgående høy 
andel A og B (over 50%) på familieterapi, mens hovedtyngden ligger på karakteren C på master i sosialt 
arbeid. Det er ingen innlysende grunner til at prestasjonene skal variere så mye, og dette må følges opp 
fremover. På bachelor fordeler karakterfordelingen seg jevnt i en tilnærmet gaus-kurve. Strykprosenten på 
fakultetet er lavt og har holdt seg stabilt lav de tre siste årene og ligger på 1,3 i 2019. 

For Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag viser Studiebarometeret at studentenes opplevde 
læringsutbytte ved fakultetet har økt fra 3,8 i 2018 til 4,1 i 2019. Karakternivået er omtrent på nasjonalt 
nivå, mens strykprosenten er noe lavere (4,6% mot 7% nasjonalt). Bachelor i teologi har forholdsvis høy 
strykprosent (11%). Her kan det være en sammenheng mellom lav inntakskvalitet, et krevende studium og 
lav motivasjon blant studenter.  

Gjennomstrømming ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er noe varierende. I 2016 og 2017 lå 
fakultetet som helhet omtrent på snitt for gjennomføring på normert tid med 47%, men i 2018 falt prosenten 
til 25% grunnet et helt samfunnsfagskull (start 2015) med 0% gjennomstrømming på normert tid. I 2019 var 
gjennomføring på normert tid for bachelorstudenter 50%, noe som viser at tiltakene som ble iverksatt mht. 
økt gjennomstrømming har fungert, og fakultetet er tilbake rundt landsgjennomsnittet for 
                                                   
10 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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bachelorstudenter. Fakultetets heltidsmastergrader (2 år) ligger under landsgjennomsnitt (42% mot 55%), 
men med relativt store variasjoner mellom kullene. Teologi har for eksempel 100% gjennomføring på 
normert tid mens diakoni har 0%. Fakultetets deltidsmastere (3 år) har 28% gjennomføring i snitt.  

Fakultet for helsefag hadde 429 kandidater i sykepleie i 2019, noe som er langt over måltallet på 339, og 
også høyere enn 2018 hvor det var 419 kandidater. Måltallet på 110 ble nådd med god margin på 
vernepleie, i og med at utdannede kandidater i 2019 var 117. Ved ergoterapiutdanningen ble det utdannet 
44 ferdige kandidater i 2019. Måltallet er 30. Siden 2016 har det vært tatt opp 55 studenter pr år ved 
ergoterapiutdanningen. Økt opptakstall i kombinasjon med økt gjennomstrømming, vil bidra til at måltall 
også vil oppnås i årene fremover.  Måltallet på 50 ble også nådd for videreutdanning i kreftsykepleie, hvor 
til sammen 62 kandidater ble uteksaminert ved VID i 2019; 34 i Oslo ved Diakonova og 28 i Bergen fordelt 
på 17 på heltid og 11 på deltid. Ved videreutdanningen i kreftsykepleie i Oslo ble det tatt opp et ekstra kull i 
2016 på grunn av stor søking, derfor det ekstraordinært høye kandidattallet i 2018. 

Andelen som gjennomfører på normert tid har på Fakultet for helsefag totalt sett hatt en bemerkelsesverdig 
oppgang for bachelorutdanningene; 61 % i 2016, 61,3 % i 2017, 71,8 % i 2018 og 73,59 % i 2019. 
Prosjektet Gjennomstrømming/gjennomføring av studier i VID, hvor frafallsprosent er analysert på kull- og 
delvis individnivå, har vært svært nyttig med tanke på å dokumentere utviklingen i de enkelte kullene, 
analysere trender, samt peke på årsaker til frafall og diskutere tiltak for bedre gjennomstrømming. 
Majoriteten av frafallet skjer første studieår, utover dette er permisjoner og dermed forlenget studieløp en 
sentral årsaksforklaring til gjennomføringsprosenten. Det var også i 2019 fokus på læringsmiljø ved 
studiestart, involvering i basisgrupper/læringsgrupper, oppfølging og samtaletilbud til studentene gjennom 
hele første studieår.  

Gjennomstrømmingen i masterprogrammene i løpet av normert tid er totalt sett for lav. Dette må det 
arbeides videre med i programområdene. Masterutdanningene ved Fakultet for helsefag har en stor andel 
deltidsstudenter. I følge KDs definisjon er normert tid for et masterstudium 2 år. Deltidsstudier vil derfor i 
utgangspunktet være utenfor normert tid. Ved masterutdanningene i Fakultet for helsefag ser en at flere av 
dem som i utgangspunktet tas opp som heltidsstudenter, velger å gå over til deltidsløpet. Mange har også 
bedt om permisjoner, eller bedt om utsatt innlevering av masteroppgaven. Når det gjelder master i 
sykepleie med kommunehelseperspektiv, utgjør en videreutdanning som helsesykepleier første år av 
masteren. Flertallet av studentene har valgt å avslutte etter første år, og kun et mindretall har gått videre 
med masterløpet.  Dermed blir gjennomstrømmingen på normert tid på selve masterprogrammet lav - 
20,42 % (2018: 8,57 %). 

Videreutdanningene har på den annen side svært god gjennomstrømming; flere studieprogram melder om 
80-90 %, og opptil 100 %. 

Samfunn og arbeidsliv 

VIDs studietilbud og studentenes læringsutbytte skal være relevant for samfunn og arbeidsliv. Høgskolen 
må sørge for egnede fora med arbeidslivet slik at samhandlingen kan bidra til å høyne kvalitet, relevans og 
fleksibilitet i studiene. Kvalitetsområdet omfatter Alumni-nettverk, nasjonale og regionale råd for samarbeid 
med arbeidslivet (RSA) og International Advisory Board.11 

Fakultet for sosialfag vurderer sine studietilbud som relevante for og utviklet i samarbeid med samfunns- 
og arbeidsliv. Porteføljen er profesjonsrettet og orientert mot arbeid i velferdstjenester. En stor del av 
porteføljen er samlingsbaserte videreutdanninger og masterutdanninger og det er stor søkning til studiene. 
                                                   
11 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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Dette tolkes som uttrykk for at utdanningene oppleves relevante, og studentene gir også uttrykk for dette. 
Deltidsstudenter utgjør en dynamisk kontaktflate mot samfunns- og arbeidsliv og undervisningen brynes 
ukentlig mot praksisfeltets forståelse og behov for kunnskap. Fakultet for sosialfag har omfattende 
oppdragsportefølje og dette bidrar til sikring av relevans i undervisning på alle nivå. Som eksempel på høyt 
vurdert relevans kan det nevnes at fakultetet leverer to av Bufdirs videreutdanninger for barnevernet, en i 
samarbeid med OsloMet. I 2019 ble studenttallet på utdanningene doblet fra 32 til 64. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag sine kirkelige utdanninger har tett kontakt med praksisfeltet, fra 
lokale menigheter til bispemøte og kirkerådet. Her samarbeider fakultetet og praksisfeltet tett om 
rekrutteringsutfordringene som Den norske kirke deler med de teologiske utdanningsinstitusjonene. 
Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) er her i en særstilling som en tidligere del av Kirkerådet, og har 
derfor spesielt tett kontakt med kirkelivet i nord. Gjennom sentralt og lokalt RSA (Rogaland) har 
fakultetsledelsen jevnlig kontakt med praksisfeltene vi utdanner til, og etter- og videreutdanninger og 
revisjoner av studieprogram diskuteres i slike møter. Eksempelvis etterlyste RSA Rogaland mer 
etikkundervisning, noe som ble tatt til følge i revisjon av bachelorgraden i samfunnsfag. Diakoni-miljøet 
spiller også en sentral rolle i Eurodiakonia, et internasjonalt nettverk som omfatter både 
utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har to erfaringsbaserte masterprogram som rekrutterer alle sine 
studenter fra arbeidslivet, og som dermed har en direkte link til praksisfeltet. En stor majoritet av 
masteroppgaver blir også skrevet i direkte tilknytning til arbeidslivsrelaterte problemstillinger. 
Studiebarometeret viser likevel at det er rom for forbedringer knyttet til arbeidslivsrelevans i begge disse 
utdanningene. Begge studieprogram har også oppdragsfinansierte etter- og videreutdanningsprogram, om 
lederutvikling i Oslo kommune og mangfoldskompetanse i barnevernet fra BUFDIR (i samarbeid med 
Senter for interkulturell kommunikasjon og Universitetet i Stavanger).  

Teologi er det studieprogrammet ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag som gjennom sine 
populærvitenskapelige «teologi til folket»-forelesninger svært godt lykkes med å nå ut til alumnier. Hver vår 
gjennomføres en forelesningsrekke og i 2019 hadde forelesningene 150 tilhørere i snitt.   

Fakultet for helsefag rapporterer at studentene ved fakultetet gir i Studiebarometeret 2019 høy score på 
spørsmål om utdanningens tilknytning til arbeidslivet. Utsagnet «Jeg får god informasjon om hvordan 
kompetansen min kan brukes i arbeidslivet» får en score på 4, som er 0,5 over landsgjennomsnitt. 
«Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere)» får en 
score på 3,7, 0,6 høyere enn landsgjennomsnittet. 

Flertallet av studentene ved videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag er deltidsstudenter. 
Deltidsstudentene er allerede i et arbeidsforhold, og arbeidsgiver støtter som oftest utdanningen i form av 
permisjon og/eller stipend til dekning av studieavgiften. Ved videreutdanningene i psykisk helsearbeid og 
SEPREP er det et opptakskrav at studentene skal arbeide i minimum 50 % i tjenestene samtidig som de 
tar videreutdanningen, noe som sikrer en tett kobling mellom studier og arbeidsliv. Faglig/klinisk veiledning 
er integrert i studieløpet. I SEPREPs veiledningsgrupper, som er satt sammen tverrfaglig og tverretatlig, får 
studentene dessuten et nytt perspektiv fra det utvidete tjenestenettverket og andre yrkesgrupper. Når det 
gjelder SEPREP, er det også tette bånd mellom arbeidsgiver, student og VIDs ansatte i regionen gjennom 
den lokale styringsgruppa som vanligvis ledes av en klinikksjef eller en kommunalsjef med et definert faglig 
og administrativt ansvar. 

Fakultet for helsefag, studiested Oslo sin videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er en 
oppdragsutdanning underlagt Helsedirektoratets kravspesifikasjon, som er utarbeidet på bakgrunn av hva 
som synes relevant for samfunn og arbeidsliv. Studentene melder entydig tilbake at programmet svarer på 
forventninger om relevans for ulike typer praksis. 
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For kliniske videreutdanninger i sykepleie som kreftsykepleie, nyresykepleie, palliativ sykepleie og 
akuttmedisinsk sykepleie, er det en forutsetning at utdanningen til enhver tid er faglig oppdatert. Det er 
derfor nødvendig med et tett samarbeid med behandlingsfeltet og forskningsfeltet. Studentevalueringer 
bekrefter at utdanningene imøtekommer praksis sitt kunnskapsbehov innenfor fagfeltet, både på det 
teoretiske og praktiske området. Videreutdanning i nyresykepleie (fra 2020; nefrologisk sykepleie) ønsker i 
enda sterkere grad å aktivere samarbeidet med aktuelle sykehusavdelinger for å kunne svare på behovet 
for riktig kompetanse og nivå. Det er derfor opprettet en referansegruppe med 5 deltagere fra ulike 
nasjonale fagmiljøer som møtes to ganger i året for kvalitetssikring og relevans av utdanningen, samt for 
rekruttering av forelesere og studenter. 

Utdanningene ved Fakultet for helsefag har flere arenaer for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. For 
bachelorutdanningene, som alle er profesjonsutdanninger, er utvikling av praksisplasser av god kvalitet 
avhengig av et godt samarbeid med arbeidslivet. Fakultetet har i 2019 fortsatt arbeidet med å formalisere 
avtaler med tidligere og nye samarbeidspartnere (kommuner, spesialisthelsetjenesten, ideelle 
organisasjoner/stiftelser) som omfatter samarbeid om praksisplasser, kompetanseheving og FoU-
samarbeid. Alle studieprogrammene inviterer veiledere i praksis til samlinger med faglig innhold kombinert 
med praktisk informasjon. Fakultet for helsefag studiested Sandnes inviterer samarbeidspartnere i praksis 
til fire årlige fagseminar. Også videreutdanninger ved Fakultet for helsefag med praksisstudier, som for 
eksempel helsesykepleie, inviterer til fagdager for veiledere hvor relevante tema fra yrkeslivet blir tatt opp 
og diskutert. Eksterne helsesykepleiere blir også invitert til å delta på ulike relevante kurs i 
studieprogrammet. Videreutdanningen i psykisk helsearbeid ønsker å etablere et forum/møteplass for 
veilederne i utdanningen, hvor formålet er å kvalitetssikre denne komponenten i utdanningen ytterligere. 

Fakultet for helsefag er representert i flere fora og råd med arbeidslivet, hvor også andre UH-institusjoner 
inngår. Fakultet for helsefag studiested Bergen utmerker seg i så måte med en rekke etablerte felles 
møtepunkt og arenaer for samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste. Posisjonen ble ytterligere 
styrket i 2019 med VIDs medlemskap i Alrek helseklynge og Kunnskapskommunen. Studiested Oslo er 
representert i koordineringsmøter om praksis med Helse Sør Øst og Diakonhjemmet sykehus. Sandnes 
har etablert et eget praksisforum hvor 9 kommuner sender sine kontaktpersoner til et årlig møte. Alle 
enheter i Fakultet for helsefag har etablerte ordninger for de såkalte samarbeidsprosjektene med praksis - 
FoU prosjekt som involverer studenter, ansatte ved høgskolen og praksis. I Bergen brukes nå 
samarbeidsmidlene til kombinasjonsstillinger, ordninger som også kan tenkes prøvd ut i resten av 
fakultetet. Fakultet for helsefags ledelse deltar i VIDs RSA på nasjonalt nivå. Dekan har i tillegg vært med 
på å etablere et regionalt RSA som et samarbeid mellom VID Sandnes og Stavanger. 

Representanter for arbeidsliv og brukerorganisasjoner har vært involvert i ulike faser av diverse studieplan- 
og revisjonsarbeidet ved fakultetet. I arbeidet med å utvikle en klinisk master i sykepleie med seks 
studieretninger, har det vært arrangert flere workshops med representanter fra spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. Det var videre stort engasjement og deltakelse da studieplanen var på høring. 
Også i forarbeidet til master i helsefremmende relasjonsarbeid, har representanter fra arbeidsliv, bruker- 
og pårørendeorganisasjoner gitt tilbakemeldinger ved workshops og som høringsinstanser. 

Styringskvalitet 

Styringskvalitet omfatter høgskolens evne til å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle virksomheten, eksempelvis 
gjennom beslutningsprosesser, informasjonsflyt, evalueringssystem, forbedrings- og avvikssystem.  
Høgskolens kvalitetsarbeid skal være forankret i strategi- og virksomhetsplaner. Kvalitets- og årsrapporter 
brukes til å analysere ulike kvalitetsindikatorer, vurdere måltall som er satt og resultater som er oppnådd. 
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Høgskolens styre og ledelse skal i tråd med studietilsynsforskriften fremme en kvalitetskultur blant ansatte 
og studenter.12  

VIDs systematiske kvalitetsarbeid er forankret i ledelsen, synliggjort i styrings- og ledelsesstrukturen, og 
både ansatte og studenter deltar og involveres i kvalitetsarbeidet. Ansvar og myndighetsforhold fungerer i 
henhold til delegasjonsreglement vedtatt av styret, herunder også fullmaktstruktur knyttet til 
økonomiforvaltning. VID har en transparent struktur med ansatte- og studentrepresentanter i styre, 
nemnder og utvalg. Alle saksdokumenter og referater gjøres tilgjengelige for ansatte gjennom 
saksbehandlings- og arkivsystemet. Styredokumenter legges ut på web tilgjengelig for alle. 

Råd og utvalg – status og vurdering 
Høgskolens råd og utvalg er sentrale for å sikre god styringskvalitet og kvalitetsarbeidet generelt. Disse 
organene er viktige aktører for å sikre at høgskolen har god kontroll på utdanningskvaliteten. Nedenfor 
presenteres status for 2019 fra sentrale utvalg. 

Utdanningsutvalget er et sentralt organ i arbeidet med utdanningskvalitet i VID og alle saker omhandler 
direkte eller indirekte utdanningskvaliteten. Utdanningsutvalget hadde ni møter i 2019, hvorav to var 
heldagsmøter. Som i 2018, har utvalget i 2019 i all hovedsak behandlet og godkjent reviderte og nye 
emnebeskrivelser og fag- og studieplaner. Utvalget skal sikre at høgskolens studieplaner, 
undervisningsvirksomhet og vurderingsordninger er i samsvar med lover, forskrifter og regelverk. Målet for 
2019 var at Utdanningsutvalget i større grad skulle få kapasitet til å drøfte andre saker med relevans for 
utdanningskvalitet og utvikling av høgskolens studieportefølje og utdanningsvirksomhet, og det var 
forventet mindre saksmengde i 2019. Det har likevel, som tidligere år, vært svært stor saksmengde i 
Utdanningsutvalget. 

Utdanningsutvalget hadde en grundig gjennomgang av mandatet sitt i 2019 og konkluderte med at mandat 
og oppgaver er i hovedsak som ønsket. Den største utfordringen er den store saksmengden som kommer 
til behandling i utvalget, særlig knyttet til revisjon og godkjenning av fag- og studieplaner og 
emnebeskrivelser. Dette sammen med mangelfull saksforberedelse gjør at utvalget i altfor stor grad blir 
saksbehandlende. Utvalget drøftet hvordan det er mulig å sikre en grundig og systematisk 
saksforberedelse i forkant av oversendelse av saker til utvalget, slik at saksbehandlingen er i tråd med 
vedtatte prosedyrer. Det ble også etterlyst mer systematikk og mindre detaljer i referatene. I etterkant ble 
retningslinjene til utvalget revidert og flere store endringer gjennomført. Blant annet ble det innført 
sjekkliste for saksforberedelse i studieplansaker, tidligere frist for å levere inn saker, et arbeidsutvalg, og 
antall medlemmer i utvalget ble redusert.  

Forskningsutvalget spiller en viktig rolle i kvalitetssikringen av ph.d.-studiene. Utvalget er av rektor delegert 
fullmakt til å forvalte og kvalitetssikre ph.d.-utdanningene og fatte nødvendige vedtak innenfor rammen av 
den til enhver tid gjeldende ph.d.-forskrift for VID. Utvalget rapporterer at det er avholdt ni møter i 2019 og 
det er behandlet 93 saker. Saker av betydning for utdanningskvalitet har omhandlet oppnevning av 
hovedveiledere, søknader om forlengelse av opptaksperioden og nye ph.d.-emner. I 2019 har utvalget 
gjennomgått forslag til endringer og tillegg i gjeldende Retningslinjer og utfyllende bestemmelser for ph.d.-
utdanningene. Disse er under kontinuerlig forbedring og forventes ytterligere revidert i løpet av 2020. 
Videre har Forskningsutvalget behandlet kjøreregler for tilbakemelding fra veiledere på tekst fra ph.d.-
kandidat og veileder. Endelig behandling av saken ble utsatt til 2020, men målet er å sikre studentene 
respons innen rimelig tid, samt å tydeliggjøre at veileder og kandidat overholder sine gjensidige 
forpliktelser for å sikre framdrift av prosjektet.  

                                                   
12 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, Godkjent av høgskolestyret 11.12.2015. 
Revidert 12.12.2017 
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VID har behandlet rapporten etter kartleggingen av forskningsetisk arbeid og kompetanse ved VID, som 
var særlig rettet mot masterprogrammene, ph.d.-programmene og egne forskere. I forlengelsen av dette 
har Forskningsutvalget bedt om at det utvikles et eget prosjekt for å sikre at forskningsetisk kompetanse 
inngår i utviklingen av veiledere på både master og ph.d.-nivå, ressurser innenfor FOU-tid til slik utvikling 
av forskningsetisk opplæring for vitenskapelig tilsatte, samt at forskningsetisk arbeid følges opp i relevante 
fora: ledermøte, mastergradskomité og forskningsgruppelederforum. 

Læringsmiljøutvalget har i 2019 vært en viktig part i drøftingene av de ulike delprosjektene i 
campusutviklingen i VID. Det har derfor vært gjennomført flere ekstraordinære møter i 2019. Det har vært 
sentralt for LMU å se på læringsmiljøeffektene av campusutviklingen, og LMU har spesielt arbeidet med 
organisering av undervisningstid og arealutforming av studiearealene i de nye campusene. Andre sentrale 
saker LMU har arbeidet med, har vært læringsmiljøundersøkelsen og endring av studieavgifter i VID. Selv 
om LMU har hatt mange møter og arbeidet med viktige saker for rammekvalitet for læringsmiljø i nye VID, 
har det vært en svakhet ved arbeidet i 2019 at det har vært mange utskiftinger i utvalgets medlemmer. 

Også VIDs klagenemnd, skikkethetsnemnd, bachelorkomite, masterkomite, e-læringskomite, 
tilsettingsutvalg, ledermøte og høgskolestyret har i 2019 fortsatt arbeidet med viktige utviklingssaker 
innenfor sine ansvarsområder. For eksempel har Masterkomiteen diskutert problematikken rundt 
personopplysninger, datalagring og GDPR knyttet til arbeid med masteroppgaver og opplæring av 
veiledere/masterstudenter. Komiteen har også laget en oversikt og delt informasjon over tilgjengelige 
valgemner for studenter på tvers av masterprogram, samt og hatt en gjennomgang av evalueringer av 
fellesemnene i vitenskapsteori og metode med tanke på behov for revisjon av pensum og innhold. 

Masterkomiteen har videre vært en viktig delingsarena i utvikling og diskusjon av 1+1 modeller. Dette har 
også utfordret programledelse og organisering opp mot studie- og emnelederansvar. På bakgrunn av et 
utredningsarbeid i Fakultet for helsefag i november 2019, skal det i 2020 arbeides med en ny 
funksjonsbeskrivelse for studieprogramledere. 

Arbeidet i høgskolens råd og utvalg kan sies å fungere bra. VID har et omfattende utvalgssystem med 
forholdsvis mange råd og utvalg, men disse spiller en helt sentral rolle i å sikre at det arbeides på tvers av 
campusene, noe som er viktig for å oppnå høy studiekvalitet ved høgskolens ulike studiesteder. Utvalgene 
favner bredt og samler representanter fra ulike campuser og fakulteter. Dette bidrar å sikre og å 
videreutvikle en felles kvalitetskultur på tvers av campusene. 
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HMS-årsrapport 2019 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
HMS-årsrapport 2019 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering 
 
Saksframlegg 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) stiller krav om at arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgir «rapport om 
sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner». Jf. § 7-2. (1) 
skal Arbeidsmiljøutvalget «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»  

Det utarbeides følgelig årlig en HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-
relaterte aktiviteter.  

Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VIDs HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VIDs overordnede 
målsettinger. HMS rapporten redegjør i kapittel to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-
arbeidet, avvik og det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel ni viser en kort oppsummering over 
verneområdenes aktiviteter.  

HMS-årsrapporten for 2019 ble behandlet og vedtatt i AMU den 16.6.2020 og er oppdatert iht. 
innspillene som fremkom i møtet.  

Hovedtrekkene  
Sykefravær  
Sykefraværet i 2019 var på 5,4 % som er 0,4 % over målsetting og en økning sammenlignet med 
2018 hvor sykefraværet var 5,0 %. En økning i sykefraværet er ikke helt uventet når det ses i 
sammenheng med omstillingsprosesser, fusjoner og virksomhetsoverdragelsene som er gjennomført 
ved VID de siste årene, og til dels fortsatt pågår. 

Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre 
hjelpemidler, men også tilbud om psykologtimer og arbeidsplassvurderinger.  

Overordnede saker i 2019  
Hovedfokus for VID sitt overordnede HMS-arbeid har i 2019 det vært følgende saker: 

x Samlokalisering for studiestedene i Bergen, Oslo og Rogaland 
x Utforming av arbeidsplasser i nye lokaler 
x Organisering og oppdeling av undervisning- og arbeidstid på nye campus 

2019 har i stor grad vært preget av videreføring og sluttføring av saker innenfor campusutvikling. VID 
har jobbet målrettet med samlokalisering i Oslo, Rogaland og Bergen basert på campusstrategien. 



Samlokaliseringen forutsetter at rom- og funksjonsprogrammene har en høyere bruksgrad av 
arealene for undervisning/læring så vel som for arbeid og samarbeid. Det er blitt etablert flere prosjekt 
som skal sikre at premissene i er i samsvar med utvikling av arbeids-, samarbeids-, lærings-, 
forsknings- og undervisningsformene. 

Sikkerhet og beredskap  
Beredskapsplan for VID som beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved 
håndtering av kriser, herunder varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for 
krisekommunikasjon, oversikt over egne enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører 
som VID samarbeider med, ble vedtatt av styret i 2016. Høgskolen har i 2019 gjennomført 
beredskapsøvelse på overordnet nivå.  

Konklusjon  
AMU konstaterer at VIDs HMS-arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og påpeker at 
verneområdenes HMS-årsrapporter tydeliggjør at det er etablert et godt og systematisk HMS-arbeid i 
VID. Verneområdene viser utvikling og forbedring når det gjelder det systematiske HMS-arbeidet og 
det trekkes fram at alle medarbeidere har gjennomført eller fått tilbud om medarbeidersamtaler. 
 
Vedlegg:  
HMS-årsrapport VID 2019 
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1 Oppsummering og konklusjon  
 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner».  
Jf. § 7-2. (1) skal Arbeidsmiljøutvalget «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»  
Det utarbeides årlig en HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte 
aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VID sitt HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VID sine overordnede 
målsettinger.  
 
Høgskolestyret fører tilsyn med VID sitt HMS-arbeid gjennom årlig rapportering, mens AMU vedtar 
overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), lederne, verneombudene og alle ansatte 
som skal påse at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
 
HMS rapporten redegjør i kapittel to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-arbeidet, avvik og 
det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel ni viser en kort oppsummering over verneområdenes 
aktiviteter.  
 
I henhold til IA-avtalen skal IA-arbeidet integreres i det systematiske HMS-arbeidet.  HMS-
handlingsplan for VID tar derfor utgangspunkt i IA-avtalen. Det ble i 2019 laget ny HMS-handlingsplan 
for 2019-2022. Denne skal revideres årlig i forhold til endringer og måloppnåelse. 
AMU tar utgangspunkt i HMS-handlingsplanen satsningsområder ettersom det gjør HMS-arbeidet 
lettere å ses i sammenheng og evaluere i forhold til måloppnåelse. Utgangspunktet i HMS-
handlingsplan og AMU sine satsningsområder for 2019 er sammenfallende, men ordlyden er noe ulik 
frem til ny periode for AMU sine satsningsområder som gjelder fra 2020. 
 
Sykefraværet i 2019 var på 5,4 % som er 0,4 % over målsetting og en økning sammenlignet med 2018 
hvor sykefraværet var 5,0 %. En økning i sykefraværet er ikke helt uventet når det ses i sammenheng 
med omstillingsprosesser, fusjoner og virksomhetsoverdragelsene som er gjennomført ved VID de 
siste årene, og til dels fortsatt pågår. 
 
Hovedfokus for VID sitt overordnede HMS-arbeid har i 2019 det vært følgende saker: 

x Samlokalisering for studiestedene i Bergen, Oslo og Rogaland 
x Utforming av arbeidsplasser i nye lokaler 
x Organisering og oppdeling av undervisning- og arbeidstid på nye campus 

  
2019 har i stor grad vært preget av videreføring og sluttføring av saker innenfor campusutvikling. VID 
har jobbet målrettet med samlokalisering i Oslo, Rogaland og Bergen basert på campusstrategien. 
Samlokaliseringen forutsetter at rom- og funksjonsprogrammene har en høyere bruksgrad av 
arealene for undervisning/læring så vel som for arbeid og samarbeid. Det er blitt etablert flere 
prosjekt som skal sikre at premissene i er i samsvar med utvikling av arbeids-, samarbeids-, lærings-, 
forsknings- og undervisningsformene. 
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Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og oppdateres jevnlig. Beredskapsplanen 
beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering av kriser, varslingslister, 
generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over egne enheter med 
varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med.  
Høgskolen skal jevnlig gjennomføre beredskapsøvelser og har i 2019 gjennomført en 
beredskapsøvelse på overordnet nivå. 
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, arbeidsplassvurderinger og tilbud om 
psykologtimer gjennom VID sin forsikringsordning. 
 
Alle ansatte har gjennomført eller fått tilbud om medarbeidersamtaler.  
 
Vurderingen er at VID sitt HMS arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og at målene i 
høgskolens HMS – handlingsplan i all hovedsak er oppnådd. 
 

2 Formålet 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner». VID utarbeider følgelig årlig en 
HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VID sitt HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VID sine overordnede 
målsettinger for HMS:  

x Holde sykefravær på et lavt nivå og redusere frafall fra arbeidslivet 
x Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø 
x Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 
x Sikre god risikostyring og beredskap 

 
AMU har vedtatt at HMS-handlingsplanen følger IA-avtalens virkningsperiode og overordnede 
målsettinger. Fra 2019 ble en ny HMS-handlingsplan implementert ved VID. Denne er noe endret 
grunnet innføring av en ny overordnet IA-avtale gjeldende fra 2019-2022. AMUs satsningsområder 
endres i samsvar med denne etter inneværende periode for satsningsområder i 2020. 
 
 

3 Organisering av HMS-arbeidet  
Ved VID er HMS-arbeidet organisert på følgende måte: 
 

x Høgskolestyret fører tilsyn gjennom årlig rapportering (HMS-årsrapport)  
x AMU vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 
x Rektor er overordnet ansvarlig for HMS-arbeidet, men ansvaret er delegert til HR-sjef. 
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x Rektor ved HR-sjef er ansvarlig for at ledere, hovedverneombud og medlemmer i AMU får 
nødvendig HMS-opplæring. 

x Direktør for administrativ støtte er beredskapsleder og også øverste ansvarlig for høgskolens 
brannvernopplæring. 

x Fakultets/enhetsleder i verneområdene er ansvarlig for at lokale HMS-handlingsplaner 
utarbeides, at HMS-arbeidet følges opp, og at verneombud og ansatte i verneområde får den 
nødvendige HMS-opplæring. 

 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Læringsmiljøutvalget (LMU) og 
verneombudene som skal påse at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
Annethvert år utarbeider og implementerer VID en høgskoleovergripende HMS-handlingsplan med 
overordnede mål og tilsvarende aktiviteter. HMS-arbeidet skal både foregå overordnet i VID og i de 
enkelte enhetene og verneområdene. Det gjøres oppmerksom på at VID sin matriseorganisering 
medfører at enhetene og verneområdene ikke nødvendigvis er sammenfallende.  
Verneområdene utarbeider lokale handlingsplaner basert på VID sin overordnede handlingsplan, 
med lokale mål og aktiviteter.  
 
Både ledere og ansatte har ansvar for at det implementeres og utøves systematisk HMS-arbeid ved 
VID og høgskolens ansatte skal være kjent med høgskolens organisering av HMS-arbeidet og 
tilhørende relevant regelverk.  
 
Opplæring av verneombud og medlemmer i AMU er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og alle roller som er 
lovpålagt å ha nødvendig opplæring har gjennomført dette. Det skal sjekkes årlig om nye ledere eller 
verneombud har et opplæringsbehov som dekkes gjennom eksterne kurstilbud. 
 

3.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

3.1.1 Om AMU 

AMU er som et lovpålagt og partssammensatt utvalg for HMS-arbeid representert gjennom 
høgskolens ledelse, hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.  VID har 
satt seg som mål at alle studiesteder skal være representert i AMU ved VID.  Medlemmer velges for 2 
år av gangen fra 1. januar til 31. desember. HR-seksjonen har fast sekretærfunksjonen i utvalget. 
 
AMUs mandat er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i 
planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av 
arbeidsmiljøet. 

3.1.2 AMUs satsningsområder 2016 - 2019 

1. Holde sykefraværet på et lavt nivå og styrke jobbnærværet  

x Mål for VID for 2019: Sykefravær blant høgskolens ansatte skal ligge under 5%. 
x Ansvarlig: Ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, HMS-gruppene. 

 
2. Bedre arbeidsmiljøet, forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, 

samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet  

x Tiltak: dialogmøter, arbeidsplassvurderinger, tettere dialog. 
x Ansvarlig: Ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, HMS-gruppene. 
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3. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 

x Tiltak: Tilrettelegging i enkeltsaker. 
x Ansvarlig: Ledere, bedriftshelsetjenesten, NAV. 

 
4. Tilrettelegge for utprøving av personer med redusert arbeidsevne henvist fra NAV 

x Tiltak: Tilrettelegging i enkeltsaker, vurdering av arbeidstrening. 
x Ansvarlig: Ledere, NAV og HR-seksjonen. 

 
5.  VID: Fremme yrkesaktivitet for ansatte i livsfasen «senior» 

x Tiltak: Vurdere behov/mulighet for tilrettelagt arbeidsplass, avklare behov for 
kompetansehevingstiltak. 

x Ansvarlig: Ledere og bedriftshelsetjenesten. 
 

6. Fremme et attraktiv og stimulerende psykososialt arbeidsmiljø hvor det er et 
kollektivt ansvar for alle medarbeidere 

x Tiltak: Planlegge, gjennomføre og følge opp arbeidsmiljøundersøkelse i 2020. 
x Ansvarlig: HR-seksjonen, ekstern aktør, ledere, AMU. 

 
7. Utvikle medarbeiderskap med et forpliktende og konstruktivt samspill i et godt 

lederskap og medarbeiderskap 

x Tiltak: Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler, revidere mal for 
medarbeidersamtaler. 

x Ansvarlig: AMU, ledere, drift og HR-seksjonen.  
 

8. Det fysiske arbeids- og læringsmiljøet skal fremstå på en attraktiv og forsvarlig 
måte og være tilpasset bruken. Arbeidstakerne skal være vernet mot fysiske 
helseskader og det fysiske arbeidsmiljøet skal ivaretas 

x Tiltak: Internt tilsyn, opplæring, vernerunder, informasjon og undervisning i samarbeid med 
BHT. 

x Ansvarlig: Ledere, verneombud, HR-seksjonen, BHT. 
 

9. Alle ansatte ved VID vitenskapelige høgskole tar ansvar for et rusfritt/spillefritt 
arbeidsmiljø 

x Tiltak: Informasjon til alle ansatte i personal-/HMS-håndboken, årlige møter i AKAN-utvalget, 
oppfølging i enkeltsaker og undervisning i AKAN-arbeid 

x Ansvarlig: Ledere, AKAN-kontakt, HR-seksjonen, BHT. 
 

10. Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 
x Tiltak: Ledere/verneombud/andre gjennomfører lovpålagt HMS-opplæring tilpasset aktuelle 

risikoområder, Evaluering av AMU og AUs roller. 
x Ansvarlig: Ledere, HR-seksjonen, verneombudene, tillitsvalgte.  
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11. HMS-arbeidet skal være forankret i ledelsen på alle nivå i høgskolen 

x Tiltak: Tilrettelegge for aktiv medvirkning fra medarbeidere gjennom møter og sosiale 
arrangementer. 

x Ansvarlig: Ledere, ansatte, verneombudene.  
 

12. Beredskap: VID vitenskapelige høgskole skal ha en kompetent beredskap og en 
oppdatert beredskapsplan 

x Tiltak: Gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger, oppdatere beredskapsplanen, 
gjennomføre årlige øvelser. 

x Ansvarlig: Ledere, ansatte, sentral beredskapsgruppe.  
 

13. Brannsikkerhet: VID vitenskapelige høgskole har en forsvarlig brannberedskap og 
vern mot brann  

x Tiltak: Gjennomføre brannforebyggende kontroll og brannøvelser overholde rutiner for å 
formidle beredskapsplanen, spesielt ved nyansettelser. 

x Ansvarlig: Ledere, verneombudene, beredskapsgruppen.  
 

14. Registrere og behandle avvik 

x Tiltak: Aktiv bruk av det elektroniske systemet for kvalitet- og avvik til bruk for studenter og 
ansatte. 

x Ansvarlig: Studenter, ansatte, ledere, verneombudene, drift.  
 

3.1.3 Representanter i AMU pr. 31.12.2019 

Arbeidstakerrepresentanter 

Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas   Vara: Ellen Bjerke Høeg 
   Vara: tillitsvalgt Ulf Berge 
Verneombud Rønnaug Refsaas   Vara: tillitsvalgt Ella Flatland 
Verneombud Morten Lystrup   Vara: tillitsvalgt Bjørg Bergøy Johansen 

Arbeidsgiverrepresentanter  

Rektor Bård Mæland (Ingunn Moser frem til 01.08) Vara: Tomas Drønen   
Dir. for adm. støtte Ståle Søbye                                            Vara: Elisabeth Brodtkorb 
HR-sjef Magnus Lind (Constanze von Essen frem til 01.09)   
Dir. for fagstøtte Ingeborg Mongstad-Kvammen   
        
    
Ingvild Skansen fra HR-seksjonen er AMU- sekretær. Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 
deltar fast i AMU-møtene ved VID. Arbeidsgiversiden har hatt lederrollen i AMU i 2019.  
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3.1.4 AMU saker i 2019 

Det har i 2019 vært gjennomført 13 møter i AMU. 
Saker som omhandler campusutvikling på de ulike studiestedene har i stor grad preget høgskolens 
HMS-arbeid. Det har vært orientering og drøfting i forhold til endelig beliggenhet for samlokalisering 
av campus i Oslo og Stavanger og videre utvikling av disse. Videre har arealutforming, plassering av 
ansatte, arbeidstid og undervisningstidsordninger som følge av redusert areal, samt midlertidig 
lokalisering og plassering av ansatte i byggeperioden vært behandlet. 
 
I tillegg til disse sakene, er følgende saker behandlet: 
 

x Implementering av HMS-handlingsplan for 2019-2022 
x Ny overordnet IA-avtale fra 2019 
x Sykefravær  
x Gjennomføring av pensjonskurs for ansatte 
x Justering av organisasjonen 
x Utredning iverksatt av Diakonhjemmet vedr. samling av fellestjenester 
x Behandling av signaturelementer i VID 
x Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn) av VID 
x Oppdatering av beredskapsplanen 
x HMS-årsrapport 2018 

 
 

3.1.5 AKAN 

AKAN er et utvalg underlagt AMU. Intensjonen er å forebygge rus og avhengighet, redusere 
sykefravær, øke effektivitet og livskvalitet, og gi ansatte som utvikler et problem et tilbud om hjelp 
før vurdering av oppsigelse. Utvalgets oppgaver er å drive forebyggende arbeid relatert til rus- og 
avhengighetsproblematikk, i tillegg til å skape en helhetlig tilnærming og større åpenhet rundt 
temaet ved VID. Retningslinjer og prosedyrer for AKAN foreligger og er implementert. 
 
 
AKAN-utvalget, nedsatt av AMU, består pr 31.12.2019 av: 

x HR-sjef Magnus Lind 
x Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas 
x Tillitsvalgt Øyvind Holter- Nilsen 
x Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 
x Administrasjonskonsulent Ingvild Skansen (sekretærfunksjon) 

 
 

3.2 Verneombud - verneombudsforum 

Høgskolen er inndelt i verneområder og det er i 2019 12 verneombud. Hovedverneombudet har 
ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. I verneombudsforum møtes de lokale 
verneombudene.  
 
Verneombudsforum har blitt avholdt via Skype.  
Agenda har vært 

x Status på vernearbeidet 
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x Sykle til jobben-aksjonen 
x Informasjon om faktaundersøkelse fra BHT i Oslo 

 
 

3.3 HMS-arbeid i verneområdene  

3.3.1 HMS-gruppe 

Ved hvert verneområde skal det være etablert en HMS- gruppe som fungerer som en 
samarbeidsarena for enhetsleder og verneombud, i verneområdets systematiske HMS- arbeid. Saker 
og utfordringer skal således behandles/søkes løst på lavest mulig nivå. HMS- gruppen kan fritt 
invitere tillitsvalgte og/eller andre relevante deltakere etter behov og kompetanse, avhengig av 
hvilke type saker verneområdet jobber med. HMS- årsrapport fra verneområdene utarbeides av 
verneområdets HMS-gruppe. 
 
 

3.4 Bedriftshelsetjenesten 

VID vitenskapelige høgskole plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. I 2019 hadde VID avtale med fire ulike, 
godkjente bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenesten i Oslo deltar som bedriftshelsetjenestens 
representant i høgskolens AMU-møter.  
 

x VID Oslo har avtale med bedriftshelsetjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus.  
x VID Stavanger og Sandnes har avtale med AktiMed.  
x VID Bergen har avtale med Arsana Bedriftshelsetjeneste. 
x VID Tromsø har avtale med Hemis  

 
Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor: 

x Ergonomi 
x Kartlegginger 
x Risikovurderinger 
x Organisatorisk arbeidsmiljø 
x IA og sykefraværsforebyggende arbeid 
x Inneklima 
x Systematisk HMS - arbeid 
x Helsefremmende tiltak 
x Sykdomsforebygging/Influensavaksine 
x Yrkesvaksinering reise 
x MRSA-testing studenter og stikkskade 
x Kurs og undervisning 

 
VID mottar årlige rapporter fra bedriftshelsetjenestene som VID samarbeider med.  
 
I 2019 har AktiMed i Stavanger og Sandnes deltatt i HMS utvalget og samarbeidet om 
arbeidsplassvurderinger samt deltatt på møter i forbindelse med samlokalisering og utforming av 
arbeidsplasser.  Arsana bedriftshelsetjeneste i Bergen har samarbeidet om arbeidsplassvurderinger, 
deltatt på vernerunder og gjennomført influensavaksinering av ansatte. 
I Oslo ble det gjennomført arbeidsplassvurderinger, gitt influensavaksiner og deltatt i AMU-møter. 
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HEMIS i Tromsø har bistått KUN med influensavaksine.  
 

4 Inkluderende arbeidsliv 
4.1.1 HMS-handlingsplanens overordnede mål for det systematiske HMS-

arbeidet 

VID vitenskapelige høgskole har videreført ny overordnet IA-avtale som gjelder fra 2019-2022. VID 
sin HMS-handlingsplan er basert på IA-avtalens overordnede målsetting som er «å skape et arbeidsliv 
med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke 
sysselsettingen». 
 
Høgskolens HMS-handlingsplan som inkorporerer IA-avtalens mål danner videre grunnlaget for 
verneområdenes HMS-handlingsplaner.   
 
I 2019 var de overordnede mål i HMS-handlingsplan for VID:  
• Holde sykefravær på et lavt nivå og redusere frafall i arbeidslivet 
• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø  
• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS- kompetanse 
• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
Sykefravær 
 
For 2019 var sykefraværet ved VID fra 5,4%, mens det i 2018 var på 5 %.  Det er en økning på 0,4 
prosentpoeng og dermed også 0,4 prosentpoeng over målet på 5% for 2019. Det redegjøres her 
videre for VID sitt samlede sykefravær og det er tatt forbehold om at ikke alt fravær var 
innrapportert på rapporteringstidspunktet.  
 
Det er flere enheter som når VID sitt overordnede mål på 5 %  
 

x Bergen Betanien 
x Bergen Haraldsplass 
x Sandnes 
x Stavanger 
x Fakultet for sosialfag 
x Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag  

 
 
Følgende enheter har et samlet sykefravær som ligger over 5%: 

x Fakultet for helsefag 
x Strategiske sentre for forskning 
x Fakultet for helsefag Oslo 
x Fakultet for helsefag Diakonova 
x KUN (Tromsø) 

 
 
Langtidssykefraværet utgjør 4,3 %, korttidssykefraværet 1,0 % og egenmeldt fravær er på 0,6 % av 
det samlede sykefraværet.  



 

11 
 

 
Av høgskolens tolv verneområder har fem reduksjon, ett det samme, og seks økning i sykefraværet 
sammenlignet med 2018. 

 
 
 
Sykefraværet er drøftet i AMU, som påpekte at det overordnede sykefraværet ved VID er relativt 
lavt, særlig når det ses i sammenheng med at det er gjennomført, og fortsatt gjennomføres, flere 
omstillingsprosesser, fusjoner og virksomhetsoverdragelser, og fordi VID har en høy andel eldre 
arbeidstagere.  Det ble allikevel bemerket at langtidsfraværet ser ut til å ha økt noe og at dette følges 
opp nærmere i enhetene. Ledere i VID får hver måned oppdatert sykefraværsstatistikk for sine 
områder og totalt. Det er et lederansvar å utarbeide konkrete tiltak i samarbeid med enhetene og 
verneombudene for å redusere sykefraværet. Det skal fokuseres på helsefremming og jobbnærvær.  
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre 
hjelpemidler, samt tilbud om psykologtimer og arbeidsplassvurderinger.  
 

4.1.2 Livsfaseorientert personalpolitikk 

Livsfaseorientert personalpolitikk ble etter drøftinger i tillitsvalgtmøte AU og ledermøte 
implementert i 2018. Det har vært et mål å sette fokus på alle medarbeidere og å etablere en policy 
som omfatter alle grupper av ansatte, i motsetning til den tidligere seniorpolitikken som kun 
omfattet en ansattgruppe. Livsfaseorienterte personalpolitikk i VID åpner for individuelle tilpasninger 
for å kunne imøtekomme medarbeiderens behov mer direkte og har en fleksibel tilnærming til 
livsfase og livssituasjon.  
 
Livsfaseorienterte personalpolitikk i VID skal i særlig grad støtte realiseringen av VID sitt overordnede 
mål innen fire hovedområder:  

x Bidra til at VID blir ansett som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass 
x Legge til rette for intern kunnskapsdeling, med spesielt fokus på kompetanseoverføring  
x Legge til rette for kompetanseutvikling i alle livsfaser 
x Tilstrebe mangfold og likestilling 

 

Ant. mulige
ans dverk

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
Sandnes 10224 87,9 0,9 % 111,5 1,1 % 315,8 3,1 % 427,3 4,2 %
Oslo Avdeling for administrativ støtte + "Rektor" 7285,8 79,3 1,1 % 129,9 1,8 % 335 4,6 % 464,9 6,4 %
Oslo Avdeling for fagstøtte 7680,8 50,7 0,7 % 84 1,1 % 323,1 4,2 % 407,1 5,3 %
Oslo Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 3543,3 9,5 0,3 % 14,4 0,4 % 41 1,2 % 55,4 1,6 %
Oslo Fakultet for sosialfag 10568 43 0,4 % 105,8 1,0 % 406,7 3,8 % 512,5 4,8 %
Oslo Fakultet for helsefag 12381 50 0,4 % 103,6 0,8 % 1036,4 8,4 % 1140 9,2 %
Oslo Fakultet for helsefag, Diakonova 7613,7 43,7 0,6 % 49,7 0,7 % 358,7 4,7 % 408,4 5,4 %
Oslo FORSKNING 5394,4 9,9 0,2 % 12,5 0,2 % 267,4 5,0 % 279,9 5,2 %
Bergen Betanien 7412,1 63,7 0,9 % 145,1 2,0 % 168,7 2,3 % 313,8 4,2 %
Bergen Haraldsplass 10011 50,3 0,5 % 117,9 1,2 % 352,1 3,5 % 470 4,7 %
Stavanger 12012 47 0,4 % 98,9 0,8 % 373 3,1 % 471,9 3,9 %
KUN (Tromsø) 1452,5 10 0,7 % 10 0,7 % 159,7 11,0 % 169,7 11,7 %
TOTAL 95579,5 545 0,6 % 983,3 1,0 % 4137,6 4,3 % 5120,9 5,4 %

(1 - 16 dager) (>= 17 dager) sykefravær

Sykefraværsstatistikk Verneområder 2019
Egenmeldt Kortidsfravær Langtidsfravær Totalt
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Gjennomsnittsalderen i VID pr. 31.12.2019, er 51 år. Livsfasepolitikk i VID inneholder tiltak spesielt 
rettet mot seniorer, men siden VID ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte uansett 
alder, innebærer den livsfaseorienterte personalpolitikken rammer og tiltak også for ansatte i andre 
livsfaser. I den livsfaseorienterte personalpolitikken skal den ansatte forholde seg til sin nærmeste 
leder, og det er lederens ansvar å vurdere individuelle livsfaseorienterte tiltak. 
 
Følgende tiltak er etablert, uavhengig av livsfase, for alle ansatte: 

x Livsfase som tema i medarbeidersamtalene: vurdere behov og mulighet for tilrettelegging 
x Vurdere behov for kompetanseutvikling 
x Mulighet for tilpasset/redusert arbeidstid; gjennomsnittsberegning av arbeidstid for 

vitenskapelig ansatte og fleksitidsordning for administrativt ansatte 
x Velferdspermisjon 
x Stimulere til fysisk aktivitet gjennom mulighet til trening 1t/uke i arbeidstiden for ansatte i 

80-100 % stilling, ansatte over 62 år i 50-100 % stilling 
x Pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse 

For ansatte i livsfasen «ny i arbeidslivet» er følgende tiltak etablert: 
x Introduksjonsprogram for nyansatte 
x Fadderordning/veiledningsgrupper 
x Ekstra tid til forberedelse, orientering og faglig oppdatering for vitenskapelig ansatte 
x Tilrettelegging i forbindelse med omsorgsansvar for små barn 

 
For ansatte i livsfasen «etablert» er disse tiltak implementert: 

x Vurdering av interne karrieremuligheter 
x Utfordring på nye områder - ansvar for prosjekter/utviklingsoppgaver 
x Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadderordningen 

 
For ansatte i livsfasen «sen-karriere» er følgende tiltak implementert:  

x Medarbeidersamtale med fokus på status og videre utvikling 
x Tilbud om pensjonskurs 
x Mulighet til fortsatt kompetanseutvikling 
x Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadder-/mentorordninger  
x Ekstra feriedager fra det året man fyller 60 år 
x Mulighet til individuell tilrettelegging 
x Mulighet til redusert arbeidstid 
x Emeritiordning som tilrettelegger for forlenget tilknytning til VID for professorer, dosenter og 

førstekompetente som mottar alderspensjon  

Introduksjonsprogrammet som er etablert som et tiltak for nyansatte, og skal bidra til at nyansatte 
opplever mottakelsen som arbeidstaker ved VID som god og profesjonell. Den nyansatte skal enklere 
kunne gjøre seg kjent med VID som organisasjon, VID sine rutiner og arbeidsverktøy og raskt komme 
i gang i sin nye stilling. 
 
Introduksjonsprogrammet inneholder:  

x Rutiner for mottakelse av nye medarbeidere 
x Velkomstmail fra HR 
x «Ny ansatt»-fane på ansattsiden 
x Minikurs via Skype 
x Introduksjonsdag med relevante temaer 
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4.1.3 Velferd  

Ved VID er følgende velferdstilbud etablert: 
x Mulighet for barnehageplass i Oslo og Bergen. 
x Treningstilbud til alle ansatte gjennom bedriftsavtale med SatsElixia, videre er det muligheter 

for lokale treningsfasiliteter ved de ulike campus og gjennom mulighet til trening 1t/uke i 
arbeidstiden for ansatte i 80- 100 % stilling. 

 

5 Avvik, nestenulykker og ulykker 
Melding om avvik, nestenulykker og ulykker som omhandler ansatte skal meldes elektronisk i avviks- 
og forbedringssystemet fra Compendia. Innkomne saker saksbehandles i seksjonen som har ansvar 
for fagområdet, og ved behov gis råd og veiledning om håndtering og oppfølging. I 2019 ble det 
meldt inn to ulykker/skader på arbeidsplassen. Det har ikke vært rapportert om alvorlige hendelser i 
2019.  
Ingen saker er meldt til Arbeidstilsynet i 2019.  
Sakene er fulgt opp i henhold til gjeldende interne rutiner og ingen av sakene/skadene var alvorlige. 
 

6  Psykisk arbeidsmiljø 
AMU har i samsvar med høgskolens virksomhetsplan og internkontrollforskriften besluttet at VID 
gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser hvert annet år.  VID i gjennomførte i 2018 sin første 
arbeidsmiljøundersøkelse. 
VID mottok i begynnelsen av januar 2019 en avsluttende rapport fra ARK (leverandør av 
undersøkelsen) som ble behandlet i høgskolens AMU og ledermøte. Etter tre år med fusjonsarbeid 
vår både AMU og ledermøte fornøyde med både prosessen og resultatene fra 
arbeidsmiljøundersøkelsen.  
Basert på arbeidet er det utarbeidet målrettede tiltak for å bevare eller forbedre et godt 
arbeidsmiljø. Implementering og oppfølging av tiltakene har fortsatt i 2019. 
 
Enhetens vurderinger og aktiviteter i tilknytning til HMS-arbeidet fremkommer i enhetenes HMS-
årsrapporter for 2019. 
 

7  Fysisk arbeidsmiljø 
VID er pr 2019 etablert på seks forskjellige campuser (to i Bergen, to i Oslo og Sandnes og Stavanger) 
pluss et mindre studiested i Tromsø. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet. Krav til god 
bygningsmessig standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.  
 
Ved VID Diakonhjemmet er det i 2019 gjennomført tiltak for å forbedre inneklima i deler av 
bygningsmassen.  Det er også byttet ut lyskilder i noen av arealene.  Begge disse tiltakene har hatt 
positiv effekt både på inneklima og energiforbruket.  I forbindelse med samlokalisering av 
studiestedene Diakonhjemmet og Diakonova på Steinerud er det et pågående arbeid med å sette 
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opp et modulbygg som etter planen skal som skal være innflytningsklart for Fakultet for helse fra 
sommeren 2020.  Det vil også utføres en del ombygging og oppussing av eksisterende lokaler på 
Steinerud. VID Diakonhjemmet er i hovedsak universelt utformet gjennom tilpasninger og 
modifikasjoner av en bygningsmasse som er av varierende alder og kvalitet. 
 
VID Diakonova ble renovert i 2013 og er tilfredsstillende universelt utformet. Det har i 2019 pågått et 
omfattende renoveringsarbeid av huseier i bygget VID leier i Fredensborgveien. 
 
VID Sandnes er et moderne bygg fra 2007 og scorer høyt på universell utforming og energiforbruk. 
 
VID Stavanger er av varierende alder og kvalitet.  Biblioteksbygget har utfordringer når det gjelder 
universell utforming og tilpasninger og tillempinger må gjøres dersom man skal inn med f.eks. 
rullestol.  Fakultetsbygget er bedre tilpasset universell utforming, men det er planlagt en tilpasning 
ved hovedinngangen for å gjøre adkomst for rullestol lettere.  Begge byggene ved VID Stavanger har 
utfordringer når det gjelder energiklassifisering. 
 
Det ble i juni 2019 vedtatt at VID Sandnes og VID Stavanger skal samlokaliseres i Stavanger. Lokalene 
i Stavanger skal gjennom et ombyggingsarbeid som vil medføre en periode med midlertidige lokaler 
for VID Stavanger. 
 
VID Betanien gjennomgikk i 2017 et radon-prosjekt. Kontrollmålinger er siden gjennomført og viser 
nå tilfredsstillende verdier.  Campus skal fraflyttes i 2021 og ingen vesentlige utbedringer planlegges.  
Bygget er tilfredsstillende tilpasset universell utforming. 
 
VID Haraldsplass skal om kort tid totalrenoveres i forbindelse med samlokalisering i Bergen, og ingen 
vesentlige endringer eller utbedringer er planlagt før dette. 
 

7.1 Campusutvikling i VID 

VID har mål om samlokalisering på fellescampus fra: 
• Høsten 2020 i Oslo 
• Høsten 2021 i Bergen 
• Høsten 2022 i Rogaland  
 
Basert på campusstrategien, er det utarbeidet rom- og funksjonsprogram for campusene som er 
grunnlaget for bestillingene til arkitektene som arbeider med å utforme campusene i Oslo, Bergen og 
Rogaland. VID eier ikke sine egne bygg og arbeidet med samlokalisering og campusutvikling skjer i 
tett samarbeid med utleierne.  
 
I tråd med campusstrategi og prinsipper og føringer for romprogrammeringen fra styret forutsetter 
rom- og funksjonsprogrammene en høyere bruksgrad av arealene for undervisning/læring så vel som 
for arbeid og samarbeid. Det forutsetter videre utvidet undervisnings- og åpningstid for en rekke 
støttefunksjoner, og endringer i oppdeling og organisering av undervisningstid. 
 
I Oslo planlegges det for samlokalisering på Steinerud fra høsten 2020. Fakultet for helsefag i Oslo 
samlokaliseres i modulbygg og deler av arealene som blir frigjort bygges om til undervisningsrom og 
grupperom. Øvingsposten utvides, atriet og kantinen gjøres om slik at de fungerer bedre som 
læringsareal og det planlegges å bygge om og utvide undervisningsrommene i AU 17-19 (gamle 
bibliotek). Det legges også opp til noen interne omrokkeringer av enheter i lokalene på Steinerud i 
tilknytning til samlokaliseringen i forhold til ombygning og arealutnyttelse.  
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I Bergen er planen å bygge felles campus på Haraldsplass med innflytting høsten 2021. Planene for 
felles campus på Haraldsplass er kommet langt. Det er utarbeidet detaljerte tegninger som beskriver 
gjenbruk av nåværende høgskole, kombinert med et nytt forbindelsesbygg mellom nåværende 
høgskole og sykehus, i tillegg til totalrehabilitering av fellesarealer i sykehusbygget.  
 
Lokalisering av campus i Rogaland ble vedtatt i styremøte i juni 2019.  Det ble vedtatt felles campus i 
Stavanger med mål om innflytting høsten 2022. Lokalene i Stavanger skal gjennom en 
ombygningsprosess hvor det planlegges for midlertidige lokaler i Kannikgården i Stavanger for de 
ansatte i denne perioden. 
 
Utvikling av byggene og de fysiske premissene i fellescampus er sett i sammenheng med utvikling av 
arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og undervisningsformene. I den forbindelse pågår det et 
arbeid med fase 2 av campusutviklingen hvor effektmålet er å bidra til at høgskolen lykkes med 
utviklingen av fellescampus og samlokalisering. Det innebærer at campusstrategiens mål om 
attraktive og bærekraftige campus, at ansatte og studenter vil jobbe og studere på campus, at de 
fysiske premissene / fasilitetene tilrettelegger for integrasjon av utdanning, forskning og 
kunnskapsdeling, og at VID bidrar til å utvikle neste generasjons praksis og fremtidens yrkesutøvere, 
blir realisert. 
 

8 Intern HMS-revisjon 
VID ønsker å synliggjøre viktigheten av et målrettet HMS-arbeid. HMS organisering og prosedyrer 
gjøres kjent for både ledere og ansatte slik at de blir implementert og benyttes i høgskolens HMS –
arbeid, noe som ivaretas gjennom høgskolens personal- og HMS-håndbok som er tilgjengelig via VID 
sine nettsider. Leverandør av verktøyet, innhold og rådgiving innen personal og HMS er Compendia 
som står for oppdateringer av alt innhold som følge av lovendringer. VID er selv redaktør for de 
lokale retningslinjene og har ansvar for jevnlig oppfølging og revisjon av innholdet. 
 
Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og oppdateres årlig. Beredskapsplanen omfatter 
hele høgskolen og beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering av kriser, 
varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over egne 
enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med, herunder 
Sjømannskirken.  
 
I forbindelse med oppdatering av beredskapsplanen blir ROS-analyse Hendelser oppdatert hvert 2. 
år, sist gang i 2018. Det gjennomføres årlige beredskapsøvelser både lokalt og sentralt.  
 
Høgskolen har en operativ og godt skolert stab innenfor det psykososiale omsorgsarbeidet dersom 
en hendelse skulle skje. På kort tid vil høgskolen kunne etablere; pårørendesenter, 
studentsamlingsted ved alle studiesteder. Høgskolens Pårørendetelefon er lokalisert i Bergen. Ved 
større hendelser har høgskolen etablert beredskapssamarbeid med politi og kommune.  
 
Høgskolen har i 2019 gjennomført beredskapsøvelse på overordnet nivå sammen med studiested 
Bergen og lokal innsatsgruppe i Bergen. Øvelsene legges opp som enkle power-point-diskusjoner 
eller heldags-spill i møterom med mange aktører (tabletop). Alle øvelser evalueres skriftlig. Basert på 
evalueringer av øvelsene er det utarbeidet tiltaksplan som skal gjøre VID i bedre stand til å håndtere 
en krisesituasjon.  
 
Det er planlagt nye øvelser i sentral beredskapsledelse og lokale innsatsgrupper i 2020. 
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Det ble i 2018 vedtatt en rutine for brannforebyggende arbeid i VID som sier at ansatte i mer enn 50 
% stilling hvert 5. år skal gjennomføre brannvernforebyggende opplæring via e-læringskurs og 
praktisk brannslukningsøvelse på arbeidsplassen ved hjelp av VR-briller. Ansatte som ikke fikk 
gjennomført opplæring i 2018 fikk gjennomført dette i 2019. 
 
VID har også etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som består av følgende tre 
hovedelementer:  

x styrende – overordnet policy 
x gjennomførende - risikovurderinger 
x kontrollerende- rapportering av avvik  

 

9 Måloppnåelse i verneområdene 
Alle verneområdene ved VID rapporterer årlig om status for eget HMS-arbeid. Verneområdenes egne 
mål skal være i samsvar med høgskolens overordnede mål for det systematiske HMS-arbeidet. 
Formålet med rapporteringen er å sikre at det systematiske arbeidet i verneområdene blir ivaretatt i 
henhold til lovverk og interne retningslinjer. Status for eventuelle tiltak skal vurderes for videre 
oppfølging og prioritering. Dette følges opp i verneområdene. 
 
Enhetsledere har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i 
HMS-arbeidet, herunder også informasjon om endringer. Det skal også tilrettelegges for at 
arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 
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Verneområdene har rapportert på følgende overordnede mål: 

x Holde sykefravær på et lavt nivå og styrke jobbnærværet 
x Sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø 
x Sikre et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø 
x Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 
x Sikre god risikostyring og beredskap 

 
Kartlegging av det systematiske HMS-arbeidet i verneområdet viser at verneområdene i stor grad har 
fulgt opp vedtatte rutiner i 2019: 
 
FTDL Oslo:  Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag Oslo 
FH Oslo:   Fakultet for helsefag Oslo, Campus Diakonhjemmet og Campus Diakonova 
FS:   Fakultet for sosialfag 
FHS:   Studiested Sandens 
SDP:   Senter for diakoni og profesjonell praksis 
FH Bergen:  Studiested Bergen 
Stavanger + SMG: Studiested Stavanger (inkl. senter for misjon og globale studier og KUN) 
Avd. adm. støtte fagstøtte Oslo: Avdeling for administrativ støtte og avdeling for fagstøtte 
 
 

 FTDL 
Oslo 

FH 
Oslo 

FS FHS SDP FH 
Bergen 

Stavan
ger + 
SMG 

Avd. 
adm. 
støtte og 
fagstøtte 
Oslo 

KUN 

Er det gjennomført 
kartlegginger; som 
risikovurdering, 
vernerunde, 
arbeidsmiljøundersø
kelse og eller/HMS-
runde 

Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er det utarbeidet 
handlingsplaner som 
del av 
kartleggingen(e) 
nevnt over 

Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei 

Er det gjennomført 
medarbeidersamtale 
med alle 
medarbeidere 

Ja Ja Ja Alle har 
fått 
tilbud, 
men 
ikke alle 
er 
gjenno
mført 

Ja Alle har 
fått 
tilbud, 
men ikke 
alle er 
gjennomf
ørt 

Ja Nei Alle har fått 
tilbud, men 
ikke alle er 
gjennomført 

Er det gjennomført 
minimum 1 møte i 
semesteret i HMS-
gruppe?  

Ja Ja Ja Ja Ett i 
løpet 
av 
året 

Ja Ja Ja Nei 

Er møtereferat sendt 
AMU? 

Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei 
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Arkivsak-dok.: 18/00450-33 Arkivkode.: 005
Saksbehandler Ståle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 22.06.2020

Status i arbeidet med personvern (GDPR) i VID

Forslag til vedtak/innstilling:
Høgskolestyret tar saken til orientering.

Sammendrag
1. Status i arbeidet med personvern og beskrivelse av videre arbeid

Arbeidet med at VIDs virksomhet er i henhold til gjeldende personv ernlovgivning har vært organisert som et
prosjekt og delt i to faser. VID er i hov edsak ferdig med fase 1 som, i tillegg til opplæring og bevisstgjøring av
ansatte og studenter, har v ært å utarbeide:

• Policy for informasjonssikkerhet, inkludert roller og ansvar
• Policy for personv ern
• Personv ernerklæring
• Protokoll, dv s. oversikt over behandling
• Databehandlerav taler. Mange er på plass, men noen gjenstår fortsatt.
• Metode for vurdering av personv ernkonsekv enser
• Opplæring og bevisstgjøring
• Rutine for avvikshåndtering
• Rutine for behandling av personv ernopplysninger
• Rutiner for bruk av samtykke
• Rutiner for innsyn
• Rutiner for lagring og klassifisering av informasjon
• Rutiner for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter
• Rutine for utlevering av personopplysninger
• Rutine for tilgang og sletting av eventuelle logger for adgangskontroll og kameraovervåkning
• Grunnleggende opplæring av ansatte og studenter

Arbeidet med å sørge for at VIDs virksomhet er i henhold til gjeldende personv ernlovgivning og et generelt økt
fokus på personv ern i samfunnet, har ført til økt bevissthet blant studenter og ansatte. Samtidig er rutinene
beskrev et ovenfor i for liten grad gjort kjent på høgskolen. Det gjenstår en del arbeid når det gjelder opplæring
og bevisstgjøring blant ansatte og studenter.

Det videre arbeidet i fase 2 består i hovedsak av:
1. Videre opplæring av ansatte
2. Videre opplæring av studenter
3. Risikovurdering av virksomhet og systemer vedrørende behandling av personopplysninger
4. Basert på risikoanalysen utarbeide handlingsplaner for risikoreduserende tiltak
5. Opprydning av personopplysninger i alle høgskolens systemer, inkludert ansatte og studenters PC-er

og hjemmeområder)
6. Databehandlerav taler (DPA) (signering av avtaler)
7. Egenkontroll (Lage system for internkontroll)

Fase to skulle etter planen ha vært gjennomført innen 30 juni 2020. Se vedlagt fil for detaljert oversikt.
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Punkt 1 i oversikten ovenfor er tidels gjennomført da mange ansatte, men ikke alle, har gjennomført intern 
opplæring av rutinene som er utarbeidet. Punkt 2 er ikke gjennomført da det ikke er utarbeidet eller gjennomført 
en strukturert opplæring og gjennomgang av rutinene som er utarbeidet. Punkt 3 risikovurdering av virksomhet 
og systemer vedrørende behandling av personopplysninger er gjennomført for de aller fleste systemene og skal 
være gjennomført for samtlige innen 30. juni. Punkt 4 handlingsplaner for risikoreduserende tiltak skal være 
utarbeidet innen 16. september. Punkt 5 opprydning av personopplysninger i alle høgskolens systemer, 
inkludert ansatte og studenters PC-er og hjemmeområder er i liten grad gjennomført og vil ikke være 
gjennomført innen fristen 30. juni. Nytt mål er for gjennomføring er 15. september. Punkt 6 utarbeide 
databehandleravtaler er i all hovedsak gjennomført. Det gjenstår fortsatt å inngå databehandleravtaler med 
enkelte leverandører der man er i dialog om innholdet i avtalen. Punkt 7 er ikke gjennomført og må utsettes til 
høsten 2020.   
 

2. Beskrivelse av nåværende organisering og videre organisering 
Ansvaret for at VIDs virksomhet er i henhold til gjeldende personvernlovgivning fordelt mellom 
behandlingsansvarlig (rektor), utførende behandlingsansvarlig (Rektor, prorektor, direktør for fagstøtte, direktør 
for administrativ støtte), daglig behandlingsansvarlig (dekan, prodekan, seksjonsledere, senterledere) og 
databehandlere (alle ansatte og studenter).  
 
Arbeidet med å utarbeide rutiner/systemer etc. har vært organisert som et prosjekt organisert etter de samme 
ansvarslinjene som beskrevet ovenfor, dvs. at prosjektgruppen består av utførende behandlingsansvarlig, men 
forsterket med personvernombudet, leder for studieseksjonen, IT-sjef og HR-sjef. Møtene i gruppen har vært 
ledet av direktør for adm. støtte på delegasjon fra rektor. Daglig behandlingsansvarlige var i en tidlig fase 
organisert i egen prosjektgruppe med ansvar for implementering av retningslinjer/rutiner. Den gruppen var ledet 
av direktør for adm. støtte.  
 
Det er diskutert om det videre arbeidet med personvern skal organiseres som et prosjekt eller følge ordinær 
lederlinje. Ulempen med å organisere det videre arbeidet med personvern som et prosjekt, kan være redusert 
eierskap til arbeidet i hele høgskolen. Samtidig er ansvaret for personvern for behandlingsansvarlige og 
databehandlere tydelig og uavhengig av organisering av det videre arbeidet. Ledermøte har selvsagt et 
betydelig ansvar i form av å være behandlingsansvarlige og overordnet ansvar for databehandlere innen sine 
områder. Fordelen med å organisere det videre arbeidet som et prosjekt, er at arbeidet kan gjøres raskere og 
mer smidig og at ansvaret er tydelig fordelt. Ledermøte har vedtatt at det videre arbeidet organiseres som et 
prosjekt med samme organisering som beskrevet ovenfor, men at prosjektet løses opp når fase 2 er 
implementert. 
 
 

Vedlegg:  
Implementeringsplan fase 2 
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Side 1 av 2

HANDLINGSPLAN FOR VID - GDPR Fase 2 

Prosjekt
Leveransemål

Tidsplan, 
sluttført innen Ansvar Status

Risikoanalyser av hvordan vi behandler personopplysninger på høgskolen og i våre 
systemer (ref sjekkliste: innsyn, data portabilitet, samtykke, lagring og sletting)

30. juni Sytemeier

Forslag til risikoreduserende tiltak 30. juni Sytemeier

Oppfølgingsplan 30. juni Projektgruppen

Implementering 30. juni Projektgruppen

Gap analyser; gjennomgang av egen jobb PC  og hjemmområde 30. juni Alle ansatte/alle studenter

Gap analyser; gjennomgang alle systemer og lagringsområder 30. juni Fordele ansvar i de enkelte 
systemene

Alle personopplysninger i alle systemer er ryddet og evt slettet iht retningslinjer 30. juni Fordele ansvar i de enkelte 
systemene

Etablere manuelle rutiner for vesentlige gap for å redusere risiko inntil IT -løsning er 
på plass

30. juni Projektgruppen

Etablere rutiner om sletting, tilgangskontroll i systemer Er utført

Utarbeide opplæringsmateriale for gunnopplæring nivå 1 og og utvidet nivå 2 30. juni Projektgruppen

Grunnopplæring er gjennomført for alle 1. april for 
anatte, 

studenter?

Ledermøte

Total oversikt over leverandører hvor man må ha Databehandleravtale Er i stor grad 
utført

Projektgruppen

Alle aktuelle Databehandleravtaler er signert 30. juni

Lage mal for egenkontroll 30. juni

Etablere egenkontroll for personvern (roller, ansvar, prosess) 30. juni

5. Egenkontroll

3. Opplæring av 
medarbeidere

4. DPA - Databehandler-
avtaler

1. Risikovurdering av 
virksomhet og systemer) 
mht behandling av 
personopplysninger

2. Forvaltning av data
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