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BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN 
I overensstemmelse med studiesjefen ved Høgskolen i Molde og dekan ved Avdeling for 
helse- og sosialfag ble det bestemt at man i løpet av høstsemesteret i 2020 skulle starte 
eksternevaluering av masterstudiet ved Avdeling for helse- og sosialfag. 

Master i helse- og sosialfag, «Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er på 120 stp. 
Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig 
arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, 
pårørende og sosiale nettverk. Studieleder for masterprogrammet er Karl Yngvar Dale. 

Del 1 av studiet består av fem valgfrie studieretninger som er organisert som videreutdanninger. Alle 
videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan 
opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren. 

De fem valgfrie studieretninger er som følger: 

• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS)
• Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM)
• Videreutdanning psykisk helsearbeid (VIPH)
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU)
• Videreutdanning i helsesykepleie (VHS)

Del 2 er en påbygningsdel som leder frem til masteroppgaven (MAHS2). 

Kravet om eksternevaluering av studieprogram er gitt av NOKUT: 

«Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter 
fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, 
skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige.» 

I kvalitetssystemet for Høgskolen i Molde gis det følgende, overordnede, retningslinjer: 

• Formålet med evaluering: Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for
kontinuerlig forbedring av programmene ved Høgskolen. Evalueringen skal bidra til at
studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i
programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at
studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte.

• Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i Høgskolens samfunnsoppdrag
og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

• Den periodiske evalueringen er et komplement til det årlige kvalitetsarbeidet og skal bidra med
et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal være et redskap for
fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle programmet.
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PROSEDYRE 
 

Den periodiske evalueringen ble gjennomført i tre trinn; avdelingens forarbeid, ekstern sakkyndiges 
evaluering og avdelingens oppfølging av evalueringsrapporten, herunder at dekan godkjente rapporten 
som legges til grunn for den eksterne evalueringen. 

 
Formålet med avdelingens forarbeid var å finne problemstillinger rundt programmet som krever en 
nærmere vurdering. Det ble tatt utgangspunkt i studiekvalitetsrapporten og annen kunnskap 
avdelingen har om utfordringer i programmet. 

 
Fremdriften i evalueringsarbeidet ble lagt opp som følgende: 

 
Primo oktober 2020: Mandat utformet for fagfellene og klargjøring av aktuelt skriftlig materiale. 

 
28. oktober 2021: Fagfellene fikk tilsendt skriftlig mandat/bestilling («oppdragsbrev»). 

- Fagfellene bestod av èn representant fra praksisfeltet, spesialsykepleier Ingrid Olavsdottir 
Nesland, Averøy kommune, og èn fra akademia, førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes, 
NTNU Ålesund. 

 
Desember 2020 – januar 2021: Programvis gjennomgang av fagfellerapportene. 

 
Februar – mai 2021: 

 
- Samlet gjennomgang/oppsummering av fagfellerapportene; m/studieleder, fagansvarlige og 

dekan. 
- Sammenfatning av evalueringsrapport m/oppfølgingsplan (studieleder, fagansvarlige og 

dekan). 

 
Juni 2021: 

 
- Evalueringsrapport sendt til høring blant de tillitsvalgte for hvert av studieprogrammene: Det 

kom mest generelle innspill fra disse, feks at «..den ser bra ut..» (VHM-tillitsvalgt). 
- Mest konkret tilbakemelding kom det fra tillitsvalgt ved VHS: «Har gjort meg ein tanke også 

av egen erfaring. Det er slik at skulehelsetenesta er ein lovpålagt lågterskeltilbod til barn, 
unge og foresatte. Det er samtidig auka forventningar til skulen som oppvekstarena og 
lærarar må imøtekome behov som ikkje er direkte knytta til undervisningsoppgåver, slik at 
det kan oppstå gråsone/utfordringar om kven som skal gjere kva frå lærarar og 
helsesjukepleiarar. Går dette an å få betre tydeliggjort og for helsesjukepleiarane få hjelp til i 
utdanninga si å få ei god innsikt og forståing av dette?» 

Fra høsten 2021: 

 
- Offentliggjøre rapporten via avdelingens hjemmeside. 
- Implementering av revisjoner og tiltak. 
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MANDATET TIL FAGFELLENE 
 

Fagfellene fikk tilsendt følgende: 

• Internt akkrediteringsdokument for masterprogrammet (Vedlegg 1). 
• Gjeldende studieplaner, alle studieretninger (Vedlegg 2) 
• Årsrapport studiekvalitet 2018 – 2019 (Vedlegg 3). 
• Årsrapport studiekvalitet 2019 – 2020 (Vedlegg 4). 

 
 

I tillegg fikk de tilsendt lenker med informasjon om studiet: 

https://www.himolde.no/studier/program/helse-sosialfag-master/index.html 
Merk at inkludert i programmet er også nylig igangsatt Videreutdanning innen helsesykepleie: 
https://www.himolde.no/studier/program/videreutdanning-i-helsesykepleie/index.html 

 
 

Fagfellene ble, på grunnlag av ovennevnte material, bedt om å vurdere: 
• studieprogrammets samfunns- og arbeidslivsrelevans 
• om programmet legger til rette for et godt læringsmiljø 
• om programmet har god gjennomføringsgrad 
• om programmets læringsutbyttebeskrivelser er faglig oppdatert og relevant 
• om studieprogrammets faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger er slik at studentene kan oppnå læringsutbyttet 
 

Det ble bedt om en rapport som skulle foreslå hvordan kvaliteten i studieprogrammet kan 
videreutvikles. Det skulle også redegjøres for gode og svake sider ved programmet og foreslås tiltak. 

 
Max. lengde på rapporten: 6 A4-sider med vanlig skrifttype og linjeavstand. 

 
Frist for innleveringa av rapport: 15. desember 2020. 

http://www.himolde.no/studier/program/helse-sosialfag-master/index.html
http://www.himolde.no/studier/program/videreutdanning-i-helsesykepleie/index.html
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FAGFELLERAPPORTENE 
 
 

1. INGRID OLAVSDOTTIR NESLAND: 

Innleiing: 
Evaluering av studieprogrammet er sentralt i utviklinga av vidareutdanningstilbodet ved Høgskolen i 
Molde. Det utgjer eit viktig grunnlag for leiinga ved skulen si overordna vurdering av 
utdanningstilbodet. Det skal leggje til rette for kontinuerleg forbetring, samt bidra til at 
studieprogrammet sine læringsmål er relevante og oppdaterte. Denne type evaluering vert 
gjennomført kvart sjette år. 

 
Master i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjonar overfor sårbare grupper, er på totalt 120 
studiepoeng. Den fyrste delen av programmet omfatter fem valgfrie studieretningar, desse er alle 
organisert som vidareutdanningar som vert tatt på deltid over fire semester. Desse fem valgfrie 
retningane er Vidareutdanning i psykisk helsearbeid, Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt 
arbeid med barn og unge, Vidareutdanning i habilitering og miljøarbeid, Vidareutdanning i 
avansert klinisk sjukepleie i kommune- og spesialisthelsetenesta, Vidareutdanning i 
helsesjukepleie. 

 
Andre delen er Masterstudiet sin påbyggjingsdel på 60 studiepoeng, denne leier fram til fullføring 
av masteroppgåva. Denne skal forankrast i desse ulike kompetanseområda. 
Oppdrag: Underteikna er bedt om å vere fagfelle for evaluering av masterprogrammet ved 
Avdeling for helse- og sosialfag. Som bakgrunn har underteikna gått gjennom alle gjeldande 
studieplanar, årsrapport studiekvalitet 2018 – 2019 og 2019 – 2020, samt internt 
akkrediteringsdokument. 
Ekstern sakkyndig er så bedt om å vurdere studiet ut frå fem område. 

 
Studieprogrammet sin samfunns – og arbeidslivsrelevans 
Masterstudiet er retta mot kliniske hjelperelasjonar i helse- og sosialsektoren innanfor både 
psykisk helse, somatikk og sosialt arbeid. Sentralt er det direkte arbeidet med pasientar, grupper 
av pasientar / brukarar, pårørande og sosiale nettverk. Med bakgrunn i dette er enkeltmennesket 
som treng hjelp, i fokus. Dette vil auke den enkelte student sin kunnskap som vil kunne påverke 
korleis ein utøver sin praksis. Dette vil kome både arbeidsgjevarar og pasientar til gode. 
Masteroppgåva skal vere individuell, eller som ein sjølvstendig del i eit større forskningsarbeid. 
Gjennom vitenskapeleg skulering vil studenten auke kvaliteten i eigen yrkesutøving – noko som er 
bra både for den enkelte yrkesutøvar, for pasientar og for arbiedsgjevarar. 

 
Vidare vil ein sjå på den enkelte studieretning og sjå korleis denne er forankra i nasjonale føringar. 

 
Vidareutdanning for Psykisk helsearbeid – Tverrfagleg fordypning i psykososialt arbeid Studiet 
byggjer på Rammeplan for Vidareutdanning i psykisk helsearbeid, som er fastsatt av Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet og forskrift frå 2005. Det er såleis nasjonale føringar som 
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ligg til grunn. Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidarar til førebyggjande, behandlande og 
rehabiliterande arbeid overfor menneske med psykiske helseutfordringar. Det har fokus både på 
kommune- og spesialisthelsetenesta. 

 
Nasjonale føringar legg vekt på behandling på lågast mogeleg omsorgsnivå. Difor har det vore 
vektlagt kompetanseoppbyggjing i kommunane, då pasientar som oftast har kort behandlingstid 
på spesialistnivå. På den måten er det viktig å auke kompetansen hjå den enkelte medarbeidar. 
Auka kompetanse skaper trygghet for den enkelte medarbeidar, samt større mulighet for ei positiv 
utvikling for dei som treng hjelp. 

 
Ein vil særleg framheve den vekt som er lagt på relasjonskompetanse og fokus på fire 
psykoterapeutiske perspektiv. Dette gjev den enkelte konkrete arbeidsreidskap i møtet / 
kommunikasjonen med pasienten – som igjen er av verdi for alle aktørar, samt møter dei 
samfunnsmessige utfordringane. Vidare vil ein framheve den store vekta som er lagt på 
refleksjonsgrupper. 

 
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 
Studiet vart etablert som tiltak som med bakgrunn i regjeringa sin strategiplan for barn og unge sin 
psykiske helse i 2007. Utdanninga er vidareført av regjeringa med begrunnelse av at auka 
kunnskap skal styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i eit samla lokalt / 
kommunalt tilbod. Studiet er tverrfagleg og søkjarane kan vere frå alle organisasjonar som kjem i 
kontakt med barn og unge. Studieplanen er revidert jevnleg, sist i 2020. 
Satsing på barn og unge si psykiske helse er eit område det er satsa på frå nasjonalt hald. Det er 
såleis relevant både for den enkelte student, men også for målgruppa og for samfunnet generelt. 
Som nevnt har sentrale myndighetar satsa på å utvikle det totale tilbodet til barn og unge. Det er 
etablert Ressurssenter om vold, traumatisk stress og sjølvmordsførebyggjing i Midt-Noreg i 2007, 
samt RKBU i Midt Noreg i 2013. I studieplanen bør det kome fram kva samarbeid / utviklingsarbeid 
det er med andre aktørar innanfor same fagområde i regionen – dette for å få fram kva plass 
denne studieretninga har i det totale bildet. 

 
Vidareutdanning i habilitering og miljøarbeid 
Denne vidareutdanninga er tverrfagleg utdanning over to år. Utgangspunkt for studiet er relevant 
høgskuleutdanning på bachelornivå. Målgruppa er menneske med ulike funksjonshemmingar og 
ulik grad av desse. Deira individuelle behov må møtast med tilpassa hjelp. Ein har særleg fokus på 
autismespekterforstyrrelsar, multifunksjonshemming og personar med utfordrande atferd. 
Studieplanen beskriv at mange av desse utfordringane mellom pasient / brukar handler om 
kommunikasjon og samspel, samt at det er gjennom samarbeid og tillit at endringar kan skje. 
Habilitering er ein planlagt prosess kor brukaren skal oppnå best mogeleg meistrings- og 
funksjonsevne. Gjennom utdanninga skal studentane utvikle evne til å gjeve omsorg ut frå 
brukaren sine behov for å auke livskvalitet og velferd. Studenten utvikler evne til respekt og til 
empati. 
Denne gruppa er ei spesielt sårbar gruppe, og dei er avhengige av stor grad av fagleg kompetanse, 
men også av tenesteytarar sin evne til å stå i utfordrande relasjonar. Ut frå det perspektivet er 
auka kunnskap relevant både for samfunnet og for den enkelte medarbeidar som skal yte tenester, 
samt for arbeidsgjevar. 



MASTERSTUDIET I HELSE- OG SOSIALFAG AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 

SLUTTRAPPORT PERIODISK STUDIEPROGRAMSEVALUERING 29. oktober 2021 7 

 

 

 
Avansert klinisk sjukepleie i kommune- og spesialisthelsetenesta 
Dette er ei studieretning i Masterprogrammet som skal gjeve sjukepleiarar ein klinisk spesialisering 
og fagleg vidareutvikling for å imøtekome behovet til brukargrupper med samansatte og 
komplekse behov. Studiet er utarbeida i tråd med stortingsmeldinga Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 

 
I møtet med det faktum at menneske vert tidlegare utskriva frå sjukehus, og at det vert fleire 
innlagt i enhetar tilknytta den somatiske delen i kommunen, synes dette å vere ei heilt nødvendig 
kompetanseoppbyggjing blant sjukepleiarar i kommunen. Det kan gjeve den enkelte fagleg styrke i 
å observere pasient og å kunne setje inn relevante tiltak. Det same gjeld for dei som arbeider med 
desse problemstillingane i spesialisthelsetenesta. 
Ein ser det som særleg positivt at det vert lagt vekt på både fagleg kompetanse og på 
relasjonskompetanse. Denne breie kompetanseutviklinga er viktig både for den enkelte pasient, 
for arbeidsgjevar og for samfunnet generelt. 
Vidare er det lagt vekt på simulering som omfatter både kommunikasjon og ferdighetstrening – 
som førebuing til klinisk praksis. Dette er ein arena kor ein kan øve i trygge omgivelsar, dette kan 
gjere ein fagleg tryggare i ulike situasjonar. 

 
Helsesjukepleiarutdanninga 
Dette er ei ny studieretning innanfor Masterprogrammet, den starta 2020. Studieplanen fylgjer 
bestemmelsar i Forskrift til rammeplan for helsesjukepleiarutdanning fastsatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet i 2005. Studiet er eit deltidsstudie over fire semester 
Helsefremmande og førebyggjande arbeid har ein sentral plass i folkehelsearbeidet i kommunen, 
dei har også ein særleg plass i arbeidet med barn og unge. Den tidlege kontakten med foreldre / 
føresatte gjer det mogeleg å tidleg avdekke skeivutvikling. 
Vidare må ein nevne skulehelsetenesta som er eit lovpålagt lågterskeltilbod til barn, unge og deira 
føresatte. Tenesta er sentral i komunen sitt folkehelsearbeid med formål om å fremme psykisk og 
fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold. 
Det er auka forventningar til skulen som oppvekstarena, auka utfordringar når det gjeld psykisk 
helseutfordringar. Lærarar må stadig imøtekome behov som ikkje er direkte knytta til 
undervisningsoppgåvene. Det er her samarbeid med andre yrkesgrupper kjem inn, deriblant 
helsesjukepleiarar. I studieplanen for denne vidareutdanninga må dette arbeidet synleggjerast / 
tydeleggjerast, i det ligg det større vekt på psykososiale helseutfordringar for denne gruppa. 

 
Legg programmet til rette for godt læringsmiljø 
Alle studieretningar har plenunsundervisning som ein basis. I dette ligg også gruppearbeid og 
sjølvstudier. Undervisninga skal vere skissert i fagplan. Ein nytter seg av interne og eksterne 
undervisningskrefter. 
Antal studieveker gjennom studiet er 10-12 studieveker. 
Ein viktig del av studiet er refleksjonsgrupper / veiledningsgrupper mellom studiesamlingane. 
Dette er med å skape kontinuitet og oppleving av at det er ein samanheng i studiet som heilhet. 
Her får ein drøfta kliniske problemstillingar, ein får øvd på ulike kliniske utfordringar. Ein får også 
utvikle eigen kompetanse – fagleg og personleg. Dette er ein viktig læringsverkstad kor det 
teoretiske stoffet vert integrert hjå studenten. Refleksjonsgruppene / veiledningsgruppene skal ha 
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ein rettleiande funksjon. Det er ein fordel om desse gruppene er dei same over tid, det skaper 
tryggleik. Ut frå studieplanar synes det vere organisert slik. 
Det er i slike grupper større mulighet for å vurdere den enkelte student sin innsats og aktiv 
deltaking, samt kor godt det teoretiske stoffet er integrert hjå kandidaten. Det er i dei ulike 
studieretningane ulikt antal timar til gruppebasert læring. 
Ein vurderer at denne måten å organisere studiet på skaper mange mulighetar, mange arenaer, for 
læring – både teoretisk og personleg. 
Arbeidsomfanget på andre delen av masterprogrammet er mellom 3000 og 3600 arbeidstimar. Det 
ikkje obligatoriske forelesningar, det er innretta som opne forelesningar. Det er veileda 
gruppearbeid på prosjektskisse, refleksjonsnotat og prosjektplan har deltakingsplikt. Vidare har 
studentane tre obligatoriske framlegg i plenum, kor ein kan drøfte status i prosjektet, design, 
metode og resultat. 
Underteikna er opptatt av om dette er nok krav til deltaking for at det vert opplevd som 
kontinuitet og samanheng i studieforløpet – samt opplevd støtte. Det vert likevel framheva at det 
er mykje støtte i studentgruppa, dei bidrar til kvarandre sin faglege utvikling. 

 
 

Har programmet ein god gjennomføringsgrad 
Alle studieretningane er organisert som deltidsstudier, det same er påbyggjingsdelen som leier 
fram til masteroppgåva. I tillegg kjem refleksjonsgrupper / veiledningsgrupper. 
Dette gjer at studentane har mulighet til å vere i aktiv jobb ved sidan av studiet. Dette krev eit 
godt samarbeid med arbeidsplassen når det gjeld mulighet for permisjon. 
Det er lagt opp til at studenten er i praksis nokre veker. Ei studieretning krev at dei er i minimum 
50 % i arbeid med barn og unge. Praksisperioden kan i nokre tilfelle opplevast som ein utfordrande 
periode då ein kan verte mykje borte frå ordinær arbeidsplass. Likevel vurderer ein at dette er så 
nyttig del av studiet, det er også nyttig å kome på annan plass enn eigen arbeidsplass. 

 
Er programmet sine læringsutbyttebeskrivelsar fagleg oppdatert og relevant 
Læringsutbytte handler om, slik eg skjønner det, det ein person veit, kan og er i stand til å gjere 
som eit resultat av ein læringsprosess. 
NOKUT oppsummerer det slik: 
Kunnskapar: er forståing av teoriar, fakta, begrep, prinsipp aller prosedyrar innan eit fag. 
Ferdighetar: Evne til å bruke kunnskap til å løyse problem og oppgåver. 
Generell kompetanse: å kunne bruke kunnskap og ferdighetar på sjølvstendig vis gjennom å syne 
samarbeid, ansvarleghet, evne til refleksjon og kritisk tenkjing. 
Læringsutbyttebeskrivelsar skal tilpassast nivå. På masternivå bruker ein formuleringar som 
avansert og inngåande kunnskap og analysere. Dette er ivaretatt på Masterstudiet sin 2. del. 
Det er ivaretatt i nokon grad på dei øvrige studieplanar. Dersom studiet skal opplevast som ein 
heilhet, vil det vere ein fordel om læringsutbyttebeskrivelsane er samordna så godt som mogeleg 
på vidareutdanningsnivå. Slik dette framstår i noverande studieplanar, er dette løyst veldig ulikt. 
Underteikna vil tilrå at desse vert revidert og tilpassa på likt nivå. 
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Er studieprogrammet sitt faglege innhald, arbeids- og undervisningsformer og vurderingsformer 
slik at studentane kan oppnå læringsutbyttet 
Studiet er lagt opp med plenumsundervisning, sjølvstudie og gruppearbeid. Ein gjer seg nytte av 
timelærarar, og ei forutsetning må vere at desse kjenner til studieplanar og er fagleg oppdaterte 
på ny kunnskap og forskning. 
Vidare er det lagt opp til refleksjonsgrupper / veiledningsgrupper / simulering. Dette er ein viktig 
arena for støtte, øving og integrering av personleg utvikling. Dette skaper samanheng i 
læringssituasjonen. Dette stiller imidlertid krav til kontinuitet i gruppeleiarfunksjonen / lærar som 
kan på ein annan måte fylgje med den enkelte sin prosess og læring. 
Vurdering skjer gjennom skriftleg og muntleg eksamen, oppgåver og praksis. Her krev det mot til å 
vere tydelege om det er område kor studenten treng å ha ekstra fokus, ein må såleis også ha fokus 
på praksisfeltet / praksisveiledarar. 
Samla sett vurderer ein at studiet, slik det er organisert, ivaretek at studenten oppnår 
læringsutbytte. 

 
Forslag til vidareutvikling 
Med bakgrunn i kompetansen til fagpersonar med fordjuping i psykososialt arbeid, samt 
helsesjukepleiar, har eg sett på utvida rolle og oppgåver dei har fått i kommunane. Difor vil eg 
foreslå at kompetanse på psykososialt arbeid ved kriser og katastrofer vert tatt inn som tema i 
studiene. Dette arbeidet er viktig førebyggjande helsearbeid, og bør såleis vektleggjast i studiet. 
I 2020 utgav Regjeringa Handlingsplan mot sjølvmord – kor 0-visjon vart skissert. Sjølvmord auker, i 
alle aldersgrupper. I studieplanane er temaet lite synleg, dette bør vektleggjast om ein vil møte 
utfordringa dette utgjer. 

 
Ein vil tilrå Vivat-kurs som ein del på vidareutdanningsnivå. Det er eit av dei viktigaste tiltaka 
Helsedirektoratet tilrår, og som gjev deltakarane ein klar handlingskompetanse. 
I fagområda som gjeld Barn og unge vil ein føreslå at Traumebevisst omsorg kjem inn i 
undervisninga. Dette er sentralt tema i hjelp overfor denne målgruppa. 
Læringsutbyttebeskrivelsane må reviderast, slik at det framstår som ein heilhet. 
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2. RIGMOR ALNES EINANG: 
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KOMMENTARER TIL RAPPORTENE FRA DE ENKELTE STUDIEPROGRAMMENE 
 

VIPH: 
Oppsummering av, og kommentarer til rapportene fra fagfellene i forbindelse med periodisk 
studieprogramevaluering 

 
Gjennomgående oppfatter undertegnede det slik at Masterprogrammet innen helse- og sosialfag er 
positivt evaluert av de to fagfellene, dette gjelder også for det de har kommentert spesifikt om Viph. 
Positive momenter der Viph spesielt er nevnt er: 

- Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass i forbindelse med høy samfunnsmessig 
relevans 

- Refleksjonsgrupper og at disse er positivt evaluert fra Viph studentene 
- Gjennomstrømming av studenter 
- Forskningstilknytning til forskningsgruppe og internasjonalt forskningssamarbeid 

I forhold til studieplanen er det påpekt at: 
- «læringsutbyttene i emneplanen ikke skiller mellom kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse». Kommentar fra fagansvarlig: Det stemmer at en ikke skiller mellom dette på 
emnenivå, men i studieplanen er det skilt mellom disse nivåene når læringsutbyttet for Viph samlet 
sett beskrives. Da emnene henger tett sammen og er en del av en helhetlig videreutdanning er det 
naturlig å ikke inndele læringsutbytter på de tre nivåene for hvert enkelt emne. 
- Viph har emnet Refleksjonsgruppe på 2.5 studiepoeng, det stilles spørsmålstegn om emnenavnet 
kommuniserer godt nok emnets innhold og om det er hensiktsmessig å ha så få studiepoeng knyttet 
til et emne. Kommentar fra fagansvarlig: Dette vil vi vurdere i neste revisjon av ny studieplan for 
Viph. 

 
Den ene av fagfellene foreslår at alle videreutdanningene bør synliggjøre temaet selvmord bedre i 
studieplanene, og ta inn mer om psykosialt arbeid ved kriser og katastrofer, traumebevisst omsorg 
og VIVAT-kurs. Kommentar fra fagansvarlig: Temaet selvmord er nedfelt i flere av Viphs emner i 2. 
studieår. De andre forslagene har kanskje mer rot i fagfellens bakgrunn (hun arrangerer VIVAT kurs 
og kurs i traumebevisst omsorg), framfor å svare på kriteriene for studieprogram-evaluering, men 
dette er forslag vi vil vurdere ved neste revisjon av studieplanen. 
Avsluttende kommentar fra fagansvarlig: Det skal utarbeides ny nasjonal rammeplan for Tverrfaglig 
videreutdanning i psykisk helsearbeid i løpet av 2021-22, og denne skal implementeres høsten 2023. 
Det er derfor naturlig at en avventer de nye bestemmelsene i rammeplanen før en gjør omfattende 
revisjoner i studieplanen. 

 
 

VHM: 
Behovet for mer fagkunnskap og kompetanse i kommunene ble dokumentert i rapporten Det gjelder 
livet da Fylkesmennene i 2016 et gjennomførte landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og 
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Det var tilsyn i 57 kommuner og i hele 45 av 
disse fant fylkesmennene til dels alvorlig svikt, og påpekte videre at de ansatte mange steder hadde 
svak kompetanse (Helsetilsynet 4/2017). Ettersom grunnlaget for innholdet i helse- og sosialfaglige 
utdanningene skal være tjenestenes behov for kompetanse (Stortingsmelding 10 God kvalitet – 



MASTERSTUDIET I HELSE- OG SOSIALFAG AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 

SLUTTRAPPORT PERIODISK STUDIEPROGRAMSEVALUERING 29. oktober 2021 17 

 

 

trygge tjenester 2012-2013) vil en videreutdanning for de som yter tjenester til personer med 
funksjonshemminger, som utviklingshemming, autisme eller utfordrende atferd, være i tråd med 
praksisfeltets behov. 

Det er disse behovene VHM søker å dekke og det var derfor positivt at de to fagfellenes 
tilbakemelding så kvaliteter både ved relevans og organisering ved VHM. Fagfellene trakk i liten grad 
fram mangler ved VHM, men av det som det ble nevnt kommenteres følgende punkter: 

- Bruken av refleksjonsgrupper ble framhevet som en god læringsarena som skaper 
praksisnærhet og anledning til å anvende teorien inn i konkrete saker fra deres yrkeshverdag. 
En fagfelle advarte imidlertid om en viss sårbarhet ved slike grupper i tilfeller hvis de ikke 
fungerer tilfredsstillende. VHM søker å sikre seg at gruppene fungerer mest mulig etter 
hensikten søker ved jevnlige evalueringer og en generell lav terskel for å melde inn 
bekymringer eller utfordringer til fagansvarlig. Fagansvarlig er, til enhver tid, også selv 
veileder for refleksjonsgrupper for slik å ha en nærhet til refleksjonsgruppearbeidet. Videre 
har fagansvarlig tett kontakt med de to eksterne gruppeveilederne. 

- Frafall ble framhevet av en fagfelle, men det at VHM endte opp med bare 15 studenter av 25 
ved siste kull kan bero på tilfeldigheter. Etter bare tre gjennomførte kull er det sannsynligvis 
ikke bakgrunn for å hevde at større frafall er noe som kjennetegner studiet. Det som derimot 
kjennetegner VHM er at det er forholdsvis flere som går videre til master 2 året fra dette 
studiet enn det er fra andre videreutdanninger. Muligheten til å ta master som forlengelse av 
videreutdanningene er noe vi vektlegger med informasjon fra masteransvarlig helt fra 
starten. 

 
- En fagfelle nevnte at enkelte emner ikke skilte tilstrekkelig mellom kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse. Dette vil uansett bli gjennomgått i forbindelse med et større 
evalueringsprosjekt som ble oppstartet i 2020 ved videreutdanning i habilitering og 
miljøarbeid (VHM). VHM gjennomgår nå en intern og ekstern evaluering hvor både 
kommunale helse - og omsorgstjenester, studenter og ansatte ved HiMolde er involvert. 
Hovedhensikten med evalueringsproskjektet er å sikre VHM god kvalitet og sørge for at 
studiet møter praksisfeltets, og tjenestemottakernes, behov for kompetanse. Prosjektgruppa 
består av fagansvarlig Emmy Elizabeth Langøy, professor Atle Ødegård som har vært 
involvert i VHM fra starten og Karl Yngvar Dale som er studieleder ved MAHS. Data som 
prosjektet innhentet i 2020 fra ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester er 
nå under analyse og skal danne grunnlag for en eller flere vitenskapelige artikler. 

 
VBU: 
Innledningsvis kommenteres at fagfellene omtaler utdanningen som relevant og speiler dagens 
utfordringsbilde i samfunnet generelt. 
VBU merker seg at det blir kommentert på samarbeid mellom høgskolen, i vårt tilfelle VBU, og helse- 
og sosialtjenestene for å styrke koplingen utdanning – arbeidsliv. Fagansvarlig søker å ha et nært 
samarbeid med praksisfeltet gjennom studentene som har minst 50% jobb i studietiden. Ledere og 
kollegaer inviteres til faglige samlinger når det er mulig. I tredje semester gjennomfører studentene 
et utviklingsprosjekt med utgangspunkt i et arbeidssted. Fagansvarlig er deltagende i arbeid med 
rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i sju romsdalskommuner og lokalt krisesenter. 
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Arbeidet gir nær kontakt med ansatte i praksisfeltet og det skapes en nær kobling mellom arbeidsliv 
og utdanning. En fagfelle kommenterer på samarbeid med andre aktører innenfor sammen 
fagområde i regionen. RVTS- Midt Norge, som blir nevnt, har vært nær samarbeidspartner i 
kompetansehevingsprogram for de sju Romsdalskommunene, der studenter har vært invitert. 
Fagansvarlig har et godt samarbeid med ansatte i RKVTS Midt og Vest samt andre aktører innenfor 
feltet. 

 
Det kommenteres på evaluering, og samarbeid med tillitsvalgte. VBU har tillitsvalgt, gjennomfører 
årlig evaluering skriftlig, samt evaluering av samling og mellomliggende arbeid i påfølgende samling. 
Den kontinuerlige evalueringen foregår muntlig. Studentenes skriftlige evaluering etter første 
studieår oppsummeres og kommenteres i en rapport som gjøres tilgjengelig for studentene i Canvas. 
Rapporten diskuteres med studentene, ikke bare tillitsvalgte eller kvalitetsteam, ved oppstart av 
andre studieår. Vi opplever at gjennomføring og oppfølging av evalueringer, evalueringsrutiner, er 
satt i system ved videreutdanningene. 

 
Det kommenteres at delemne 1 er svært omfattende. I kravspesifikasjonen fra Helsedirektoratet er 
det et gjennomgående emne i fire semester, dette er presisert i studieplan. Vi tar til etterretning 
oppfordringen om å se nærmere på inndeling av læringsutbytter samt samsvar mellom 
læringsutbytter og sentrale delemner. Felles mal for emnebeskrivelser for videreutdanningene 
diskuteres. 
Internasjonalt forskningssamarbeid blir kommentert og vil bli drøftet i lys av masterutdanningen som 
helhet. 

 
Det ble kommentert på kompetanse knyttet til psykososialt arbeid ved kriser og katastrofer, samt 
selvmord. Traumebevisst omsorg er også omtalt. Kriser og katastrofer er ikke sentral i studieplan, 
men selvmordsforebygging og traumebasert omsorg er inne i utdanningen. VIVAT kurs er ikke 
naturlig inn i utdanningen, det er et av mange kursopplegg som er faglig nyttig, men som ikke kan 
prioriteres i helheten. 

 
 

VHS: 
Fagfellevurderingene inneholdt i liten grad spesifikke uttalelser knyttet til VHS, utover det som 
kommenteres i tabell lenger ned i dokumentet om studieplan og læringsutbyttebeskrivelser. I en 
samlet vurdering for alle utdanningene blir VHS nevnt som en samfunnsnyttig utdanning som 
gjenspeiler dagens utfordringsbilde for barn og unge. Det benyttes varierte undervisningsformer som 
gjør det mulig for studentene å nå læringsutbyttebeskrivelsene. Studentene deles i basisgrupper som 
utgjør en øvingsarena for både personlig og faglig vekst. Helsesykepleierstudentene er halvvegs i 
studieforløpet, det er for tidlig å si noe om gjennomføringsgrad, men fagfelleuttalelsene viser til at få 
har sluttet til nå. 

 
 

AKS: 
Fagfellene Rigmor Einang Alnes og Ingrid Olavsdotter Nesland gir tilbakemelding på at studiet har 
samfunns- arbeidsrelevans. Da dette studiet tilbyr en klinisk spesialisering som er en nødvendig faglig 
kompetanseoppbygging for sykepleiere i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Dette for å 
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imøtekomme dagens behov for store brukergrupper med sammensatte og komplekse behov. Det 
fremheves som særlig positivt at studiet legger vekt på både faglig kompetanse og 
relasjonskompetanse. Det understrekes videre at denne brede kompetanseutviklingen er viktig både 
for den enkelte pasient, for arbeidsgiver og for samfunnet generelt. 

 
Fagfelle Ingrid Olavsdotter Nesland poengterer at studiet legger vekt på simulering som omfatter 
både kommunikasjon- og ferdighetstrening som en læringsaktivititet i trygge omgivelser for å 
forbrede studentene til klinisk praksis, og som gjøre studentene faglig tryggere i ulike situasjoner. 
I tillegg fremhever hun faste veiledede refleksjonsgrupper som en viktig og trygg læringsaktivitet der 
studentene får diskutere kliniske og utfordrende problemstillinger med anvendelse av teori. Denne 
læringsaktiviteten bidrar til både faglig og personlig utvikling. Fagfelle påpekte en viss sårbarhet ved 
faste grupper i tilfeller de ikke fungerer tilfredsstillende, noe som kan forebygges ved jevnlige 
evalueringer, samt legge til rette for å gi tilbakemeldinger til veileder eller fagansvarlig. 
Fagfelle Ingrid Olavsdotter Nesland gir ikke konkrete forslag til viderutvikling for AKS-studiet, men 
beskriver at læringsutbyttebeskrivelser til alle videreutdanningene knyttet til nivå må samordnes for 
at videreutdanningene/Master del 1 og del 2 skal synliggjøre en helhet. Noe som vil jobbes med. 

 
Fagfelle Rigmor Einang Alnes fremhever at i den nåværende studieplanen på nett i emnet AKS 703 
og i studieplan 2018-2020 i emnet VAK 704 må revideres til å gjenspeile tema i mer spesikfikke 
læringsutbyttebeskrivelser. I VAK 704 gis det eksempler på tematikker som ikke gjenspeiles i 
læringsutbyttebeskrivelser som mestring, empowerment, e-helse og velferdsteknologi. I VAK 706 
Fordypningsoppgaven er det påpekt at det savnes læringsutbyttebeskrivelse innen kunnskap og 
ferdigheter knyttet til endrings- eller forbedringsarbeid, samt læringsutbyttebeskrivelser om 
formidling relatert til læringsaktiviteten presentasjoner/poster/undervisning. Noe som tas til 
etterretning. 

 
Fagfelle Rigmor Einang Alnes stiller spørsmål til at studieprogrammet ved AKS-studiet tilbyr 
studiepoeng utover 60 studiepoeng. Hun beskriver videre at læringsutbytteskrivelsene i den 
nåværende studieplanen ligger opp til læringsutbyttene for Master i avansert klinisk 
allmennsykepleie som har studiepoeng på 120. Høgskolen i Molde søkte i november 2020 NOKUT om 
akkreditering av Master i avansert klinisk allmennsykepleie. I den forbindelse har studieplanen blitt 
ytterligere revidert tilpasset Forskriften om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert 
klinisk almennsykepleie. 

 
Fagfelle Rigmor Einang Alnes poengterer det som positivt at de fire forskningsgruppene ved helsefag 
har forskningstilknytning samt, at AKS-studiet har etablert internasjonalt forskningssamarbeid. 

 
Hun kommer med forslag til tiltak som at det utformes mer spesifikke læringsutbytter for emner og 
at det utvikles en felles mal for emnebeskrivelser for hele studieprogrammet, (AKS-studiet avventer 
endringer her, relatert til svar på søknad fra NOKUT). Videre fremheves det økt samarbeid med 
praksisfeltet om utdanning og spesifikt om masterutdanning og masteroppgaver. I tillegg løftes det 
frem at det må bli felles og /eller klarere evalueringsrutiner i studieprogrammet der studentens 
evalueringer kommer klarere frem. De nevnte tiltakene tas til etterretning. 
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MAHS2: 
Påbygningsdelen MAHS2 blir ikke direkte kommentert av Nesland men Alnes trekker frem noen 
momenter til videre oppfølgning: 

- Læringsutbyttebeskrivelsene på emnet MHS702 kan spisses. 
- Det fremstår litt uklart hvorvidt både Prosjektskisse og en hjemmeeksamen inngår som 

vurderingsgrunnlag for MHS700. 
- MAHS2 har et lite volum av studenter, og også endel frafall. 
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OPPFØLGNINGSPLAN 
 
 

 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 
MAHS2 Læringsutbyttebeskrivelsene på 

emnet MHS702 kan spisses. 
 
Det fremstår litt uklart hvorvidt 
både Prosjektskisse og en 
hjemmeeksamen inngår som 
vurderingsgrunnlag for 
MHS700. 

 
 
 
 
 
 
 
MAHS2 har et lite volum av 
studenter, og også endel frafall. 

Alle læringsutbyttebeskrivelsene vil bli 
gjennomgått og revidert. 

 
Det vil være entydig beskrevet i 
studieplanen at eksamenen på MHS700 
er en hjemmeoppgave. «Prosjektskisse» 
vil tas ut som begrep, men det vil være 
et arbeidskrav knyttet til MHS702 at man 
midtveis i første semester skal levere en 
foreløbig prosjektplan, basert på samme 
disposisjon som den ordinære 
prosjektplanen. 

 
For å sikre høyt høyere volum og 
gjennomstrømning må det jobbes både 
med rekruttering og studieorganisering. 
Særlig er det mye å hente i det å få inn 
studenter som allerede er i en 
videreutdanning. Dernest må man sørge 
for å få mer individuelt tilpassede 
studieforløp for å sikre fremdrift og 
kontinuitet. 

Høsten 2021 ved nytt opptak. 

 
 

 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 
VBU - i studieplanen bør det komme 

frem hvilket 
samarbeid/utviklingsarbeid det 
er med aktører i regionen 

 
- læringsutbytter skiller ikke 
mellom kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse - 
delemne 1 beskrives som svært 
omfattende, læringsutbytter og 
sentrale delemner 
korresponderer ikke fullstendig 

-hvordan og i hvilket omfang, en skal 
beskrive samarbeid /utviklingsarbeid med 
aktører i regionen vil bli vurdert 

 
-Læringsutbytte-beskrivelser skiller 
mellom kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse når det gjelder 
sluttkompetanse. Sammenheng mellom 
sluttkompetanse, læringsutbytter og 
sentrale tema under hvert emne vil bli 
gjennomgått til studieplan ved oppstart 
av nytt kull i 2022. 

Beskrivelser av samarbeid/ 
utviklingsarbeid samt 
tydeliggjøring av 
sammenhenger mellom 
sluttkompetanse, 
læringsutbytter i hvert 
emne og sentrale tema vil 
bli sentralt i utarbeidelse 
av revidert studieplan ved 
oppstart av nytt kull høsten 
2022. 
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 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 

VIPH - læringsutbyttene for hvert 
enkelt emne skiller ikke mellom 
kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse 
- Viser emnenavnet 
Refleksjonsgruppe godt nok 
emnets innhold? 
- Synliggjøre temaet selvmord 
bedre i studieplanen, og ta inn 
mer om psykososialt arbeid ved 
kriser og katastrofer, 
traumebevisst omsorg og VIVAT- 
kurs. 

Det er naturlig at vi fortsatt har 
læringsutbytte-beskrivelser på de tre 
nivåene som sluttkompetanse for 
hele videreutdanningen, men vi vil 
arbeide for å synliggjøre tydeligere 
forbindelsen mellom 
sluttkompetansen og læringsutbytte 
for hvert emne. 
-Vurdere navn på emner når 
studieplanen revideres. 
-Se forslag til tema som skulle hatt 
større fokus i Viph i sammenheng 
med de nye retningslinjene for 
Tverrfaglige videreutdanning som 
kommer i 2022. 

Da Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid vil bli 
Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid og rus ved 
implementering av de nye 
nasjonale retningslinjene i 2023, 
er det naturlig at 
forbedringsarbeidet som her er 
foreslått vurderes samtidig med 
revidering av studieplan i 
henhold til de nye nasjonale 
retningslinjene. Siste frist bli 
derfor høsten 2023. 

 
 

 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 
VHS 1)De overordnede 

læringsutbyttene peker 
kun i begrenset grad på 
helsesykepleiers 
fagspesifikke kunnskap og 
arbeidsområder 
I noen enkeltemner kan 
læringsutbyttet 
presiseres bedre. 

1)Forskrift for rammeplan 
for helsesykepleierutdanningen nasjonalt 
er under revidering. I ny forskrift 
utarbeides overbyggende 
læringsutbyttebeskrivelser for alle 
helsesykepleierutdanningene. 
Videre utarbeide spesifikke 
læringsutbyttebeskrivelser for enkelt 
emnene og slik at måloppnåelse for 
studentene blir enklere å vurdere. 
Sammenhengen mellom de overordnede 
læringsutbyttene og de emnespesifikke 
læringsutbyttene må være tydeliggjort. 

1)Når den nye forskriften blir 
godkjent, vil VHS sine overordnede 
læringsutbytter være i tråd med 
disse. 
Studieplanen 
for helsesykepleierutdanningen er til 
revisjon i forkant av nytt opptak 
november 2021 

 2)Det oppfordres til å 
synliggjøre arbeid med 
psykososiale utfordringer  
i skolehelsetjenesten i 
studieplanen 

2)Vi vil diskutere dette sett i lys av 
lovverk, forskrift og nasjonale 
retningslinjer i hvor stor grad det skilles 
mellom småbarn og større barn i forhold 
til forebyggende arbeid knyttet 
psykososiale utfordringer i målgruppen 
som er barn og unge mellom 0-20 år. 

2) Studieplanen 
for helsesykepleierutdanningen er til 
revisjon i forkant av nytt opptak 
november 2021 

 3) Kompetanse på 
psykososialt arbeid ved 
kriser og katastrofer bør 
tas inn som tema i 
studiene. 

3)Barn og unge i sorg og krise, psykiske 
helseutfordringer, forebygging av 
selvskading og selvmord, samt 
traumebasert omsorg er allerede 
tematisert i utdanningen. Vi vil diskutere 
om det med fordel kan reflekteres 
tydeligere i studieplanen. 

3) Studieplanen 
for helsesykepleierutdanningen er til 
revisjon i forkant av nytt opptak 
november 2021 



MASTERSTUDIET I HELSE- OG SOSIALFAG AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 

SLUTTRAPPORT PERIODISK STUDIEPROGRAMSEVALUERING 29. oktober 2021 23 

 

 

 

 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 
AKS Studieplan 2018-2020: tema i 

emnet VAK 704 som mestring, 
empowerment, e-helse og 
velferdsteknologi gjenspeiles ikke i 
spesifikke læringsutbytte- 
beskrivelser. I VAK706 emnet 
Fordypningsoppgaven: temaene 
Endrings- og forbedringsarbeid og 
Formidling gjenspeiles ikke i 
læringsutbyttebeskrivelsene 
Kunnskap og Ferdigheter 
Studieplan 2020-2022: temaet i 
emnet AKS 703 rollen som 
avansert klinisk sykepleier 
gjenspeiles ikke i spesifikke 
læringsutbyttebeskrivelser 

Gjennomføres våren 2021 i 
studieplan 2018-2020 og i studieplan 
2020-2022. 

 
-Gjennomgående spesifikke 
læringsutbytter gjenspeiler emnene i 
nåværende studieplan 
-økt samarbeid med praksisfelt om 
utdanning og spesifikt 
masterutdanning og masteroppgaver 
-Felles evalueringsrutiner i 
studieprogrammet som viser tydelig 
studentens evalueringer 
- alle videreutdanningene knyttet til 
nivå samordnes for at 
videreutdanningene/Master del 1 og 
del 2 skal synliggjøre en helhet. 

 
Det må påberopes ytterligere 
endringer i studieplan for 2020- 
2022, hvis søknad til NOKUT om 
Master i avansert klinisk 
allmennsykepleie godkjennes. 

Vår 2021 

 
 
 
 

 Forbedringsområder Forbedringsarbeid Implementering 
VHM Ved enkelte emner påpektes at 

skillet mellom kunnskaper, 
ferdigheter og generell 
kompetanse ikke var tydelig 

Vurdere og evt forbedre skillet 
mellom kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse 

Høsten 2022 ved nytt opptak. 
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GENERELT OM STUDIET/PROGRAMMET 
 

Master i helse- og sosialfag, «kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er på 120 stp. Studiet 
er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. 
Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og 
sosiale nettverk. Studieleder for masterprogrammet er førsteamanuensis Karl Yngvar Dale. 

 
Den første delen av programmet omfatter fire valgfrie studieretninger som er organisert som 
videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på 
utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon 
som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren. 

 
De fire valgfrie studieretninger er som følger: 

• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (AKS). 
• Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) 
• Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) 
• Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU) 

 
Den andre delen av programmet (MAHS2) består av emner som direkte leder frem til 
masteroppgaven. MAHS2 kan tas enten a) på heltid over 2 semester, b) på deltid over 4 semester 
eller c) i kombinasjon med èn av videreutdanningene over 4 – 6 semester. 

 
I det følgende gis det individuelle beskrivelser av, henholdsvis, de fire studieretningene i del 1 og 
MAHS2 hva angår oppbygging, forskningskobling, fagmiljø, arbeidslivsrelevans, læringsutbytter, 
internasjonalisering, læringsmiljø, samarbeid med eksterne instanser, ekstern finansiering, og 
kostnadsberegning/finansiering, jfr. pkt 1 – 9 i malen. I tillegg gis det en samlet oversikt over 
ansattressursene for hele programmet i Vedlegg 1 og 2. 

 
 
 

INDIVIDUELLE BESKRIVELSER, JFR. PKT 1 – 9 
 
 

A. Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten 
(AKS). Fagansvarlig: Førsteamanuensis Aud Orøy 

 
Om studiet 
Studiet i Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (AKS) var nytt av 
studieåret 2016. Det gir sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling for å 
imøtekomme behovet til store brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte 
behov. Dette er pasienter med alvorlige, kroniske og/eller progredierende sykdomstilstander som 
demens, hjertesvikt, KOLS, diabetes, kreft, ALS og hjerneslag. 

Studiets hovedfokus er rettet mot å utvikle større dybde og bredde på teoretisk kunnskap for å utøve 
avansert klinisk sykepleie, videreutvikle praktiske ferdigheter gjennom 400 timer kliniske studier, lære 
systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand, foreta kliniske beslutninger, 
iverksette sykepleieintervensjoner og lage tiltaksplaner som kan bidra til individuelt tilpassede 



Internt akkrediteringsdokument for Master i helse- og sosialfag 
25.10.2019 

Høgskolen i Molde 

2 

Avdeling for helse- og sosialfag 

 

 

helsetjenester, samt anvende vitenskapelige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og forskning med 
tanke på kvalitetsforbedring av sykepleien. 

Studiet er utviklet etter modell av «Nurse Practitioner» (NP), og er i tråd med anbefalinger gitt i Meld. 
St 26 (2014-2016) - Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, for å imøtekomme behovet 
for helsetjenester til store brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. 

Nurse Practitioner (NP) ble utviklet i USA på seksti-tallet og videreutviklet i land som Australia, 
Canada, og Storbritannia for å bedre helsetjenestetilbudet til store brukergrupper i 
primærhelsetjenesten. NP eller Avanced practice nurse (APN) defineres som «en autorisert sykepleier, 
som har tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, samt klinisk 
kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det 
aktuelle land» (The International Council of Nursing, 2002). I det ligger utvikling av en mer autonom 
sykepleierolle enn det vi har i Norge i dag. ICN (2002) anbefaler at mastergrad er nivået for denne 
utdanningen. 

 

Organisering 
Studiets målgruppe er sykepleiere med en bachelorgrad i sykepleie. Det er krav om 2 års relevant 
yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning, og offentlig godkjenning som sykepleier i Norge. 

 
Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten er en av fire studieretninger i en 
mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. Studiet er 
organisert som et deltidsstudium over to år og inngår som første del i en mastergrad i helse- og 
sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, men kan gjennomføres som en 
videreutdanning. 

 
Studiet er organisert med undervisning og kliniske studier i ukesamlinger, faste 
refleksjonsgruppemøter/work-shops som møtes jevnlig mellom ukesamlingene, og klinisk praksis. 
Studiet er på 82,5 studiepoeng og er inndelt i følgende emner: 

 
• VAK700 Systematisk kartlegging og vurdering av pasientens helsetilstand i stabile faser (5 

stp.) 
• VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (7,5 stp.) 
• VAK701 Etikk og omsorgstenkning (2,5 stp.) 
• VAK702 Avansert sykdomslære og farmakologi - i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner 

o (12.5 stp.) 
• VAK703 Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner (2,5 stp.) 
• VAK704 Sykdom, funksjonssvikt og mestring (10 stp.) 
• VAK703 Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner (5 stp.) 
• VAK706 Fordypningsoppgave med utvalgt tema (15 stp.) 
• VAK707 Utvikling av klinisk kompetanse gjennom refleksjon/work-shop I-IV (8 stp.) 
• VAK708 Utvikling av klinisk kompetanse gjennom simulering og ferdighetstrening (5,5 stp) 
• VAK709 Utvikling av klinisk kompetanse gjennom klinisk praksis (9 stp.) 



Internt akkrediteringsdokument for Master i helse- og sosialfag 
25.10.2019 

Høgskolen i Molde 

3 

Avdeling for helse- og sosialfag 

 

 

Forskningskobling 
a) Fag- og forskningsbasert undervisning 

Undervisningen er i hovedsak forskningsbasert. Foreleserne tar utgangspunkt i egen og andres 
forskning ved presentasjon av teori og empiri. I tillegg er fagansvarlig, Orøy, også leder av 
forskningsgruppen Alvorlig syke og døende. 

Som en del av studentenes opplæring i vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte skal de i sin eksamen i 
vitenskapsteori, metode og forskningsetikk gjøre rede for hovedideene til tre vitenskapsteoretiske 
retninger, samt gi eksempler på hvordan eget fagfelt kan være influert av de valgte retningene. I tillegg 
skal de kritisk analysere en kvalitativ og en kvantitativ forskningsartikkel. Videre skal de bringe med 
seg en relevant forskningsartikkel til hvert av casene de bringer med seg til refleksjonsgruppene/work- 
shop’ene som er lagt inn i studiet. Som avsluttende oppgave skal de utforme en prosjektplan for et 
vitenskapelig arbeid eller et endringsarbeid/kvalitetsforbedringsarbeid i egen praksis. Planen skal 
inneholde bakgrunn og kontekst for prosjektet, tidligere forskning samt en beskrivelse av databaser og 
systematisk litteratursøk. Metodisk tilnærming, etiske overveielser og nødvendige tillatelser skal også 
beskrives. Tema og problemstilling presenteres i eget seminar/work-shop. Dette arbeidet følges opp 
med flere seminarer/work-shops, der medstudenter er opponenter på hverandres fremlegg, samt at 
veiledere gir tilbakemelding. 

Studenter har vært invitert inn i forskningsprosjekt sammen med fagansvarlig. 

b) Følgeforskning knyttet til studiet i avansert klinisk sykepleie 
 

Prosjekt 1: Utvikling av kompetanse og rollen som avansert klinisk sykepleier i primærhelsetjenesten 
 

I og med at studiet er nytt, har vi knyttet følgeforskning til det nye studiet. Vi har gjennomført en 
kompetansekartlegging av studentene på AKS (kull 1) ved studiestart (PROFFNurse SAS – The 
Professional Nurse Self-Assessment Scale of clinical core competencies) og studieslutt, og 
gjennomført fokusgruppeintervju, der fokuset var på kompetanse, rolleutvikling og samhandling med 
pasienter og helsepersonell. Vi har også planlagt fokusgruppeintervju med ledere i 
primærhelsetjenesten, og en oppfølging av studentene 1-2 år etter endt utdanning med 
funksjonskartlegging og individuelle intervju. 

 
Det gjennomføres samme forskningsopplegg med studentene på AKS (kull 2). 

 
Hensikt med studien 

• Få kunnskap om studentenes egen-vurdering av kompetanse, og innsikt i hvilke områder de 
har behov for mer eller utvidet kompetanse 

• Få kunnskap om, og innsikt i studentenes syn på AKS rollen og kompetanseutvikling i løpet 
av studiet 

• Få kunnskap om hvordan ledere i kommunen vil/har tilrettelagt for at studentene kan utvikle 
rollen som AKS i primærhelsetjenesten 

• Få kunnskap om rolle- og kompetanseutvikling 1,5-2 år etter studieavslutning 
 

Prosjekt 2: Helsepersonells forventninger til- og erfaringer med interkommunalt legevaktsamarbeid 

Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Molde kommune, og er en del av en nasjonal 
pilot om interkommunalt legevaktsamarbeid. 
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Målgruppen for studien i Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten er 
pasientgrupper som ofte er i kontakt med legevakten som følge av akutte forverrelser av sin 
helsetilstand. Med utgangpunkt i studiens fokus og innhold, ser vi at våre studenter og fremtidige 
AKS- sykepleiere har en kompetanse som er relevant på legevakten. 

 
Prosjekt 3: Fra Høsten 2019 er det knyttet en stipendiat til utdanningen, som skal ha fokus på 
simulering og tidlig oppdagelse av forverret tilstand gjennom bruk av skjemaet NEWS score, 
ABCDE-prinsippene og kommunikasjonsverktøyet ISBAR. Her er AKS – studenter og kommuneleger 
målgruppe for studien. 

 
Fagmiljø tilknyttet studiet 
Fagmiljøet på AKS består av personell med både professor- og førstekompetanse. Personalressursen 
utgjør 0.90 årsverk i ren undervisnings- og veiledningstid (FOU-tid og fagadministrasjon ikke 
iberegnet) fordelt som følgende: 
Professor Garrett Chan, 20 % 
førsteamanuensis Aud Orøy, 15 % (i tillegg 20% som fagansvarlig) 
Førstelektor, Signe Julnes, 55 % 

 
 

Arbeidslivsrelevans 
Studiet er utviklet i tråd med anbefalinger gitt i Meld. St 26 (2014-2016) - Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, for å imøtekomme behovet for helsetjenester til store 
brukergrupper med komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov i primærhelsetjenesten. 

Selv om Primærhelsetjenestemeldingen (2014-2015) er rettet mot primærhelsetjenesten, har vi valgt å 
rette vårt studie mot sykepleiere både i primær- og spesialisthelsetjenesten, da det også er behov for 
denne type kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Som eksempel kan en nevne sengeposter, akutt- 
mottak, læring og mestringssenter. 

Utdanningen gir sykepleiere 
• avansert klinisk kompetanse til å imøtekomme utfordringer både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
• avansert handlingskompetanse for utvidede funksjon- og ansvarsområder i både kommune- og 

spesialisthelsetjenesten 
 

Studiet er i tråd med alle helsepolitiske føringer 
 

Læringsutbytte 
Etter endt utdanning forventes en reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og avansert klinisk 
kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige 
pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere 
godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient/bruker og pårørende. 

Kunnskap 

• Har avansert kunnskap om sykepleie, behandling og omsorg til pasienter/brukere med 
komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov 

• Har inngående kunnskap om sykepleiens forebyggende, behandlende, rehabiliterende og 
lindrende funksjon 

• Har utdypende kunnskap om sykepleiens administrative, undervisende og ledende funksjon 



Internt akkrediteringsdokument for Master i helse- og sosialfag 
25.10.2019 

Høgskolen i Molde 

5 

Avdeling for helse- og sosialfag 

 

 

 
 
 

Ferdigheter 

• Kan gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasienten/brukers 
helsetilstand og behov for hjelp 

• Kan analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle i vanskelige situasjoner 
• Kan anvende avanserte ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker og 

deres pårørende, og i tverrfaglig samarbeid 
• Kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i møte med teori og 

praksis 
 

Generell kompetanse 

• Kan analysere faglige problemstillinger på individ, familie/nettverk og systemnivå med 
utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet 

• Kan bidra i et arbeidsliv som stiller store krav til faglighet, selvstendighet og endringsevne 
• Kan kommunisere faglige problemstillinger og bidra til nytenkning, utvikling og 

implementering av avansert klinisk kompetanse i behandling og omsorgstilbudet til pasienter 
og pårørende i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

• Kan initiere og delta i forsknings- og/eller utviklingsarbeid 
 
 

Internasjonalisering 
Studentene kan tilbys studieopphold ved utenlandske institusjoner. Dette er mest aktuelt i løpet av 
tredje semester i forbindelse med klinisk praksis. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved 
institusjoner som Høgskolen har samarbeidsavtaler med. Høsten 2019 reiser to av våre studenter på et 
6 ukers utvekslingsopphold til Stanford Health Care i California, USA - som vi har samarbeidsavtale 
med. 

 
 

Læringsmiljø 
Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to år. Eller, 3 år dersom en søker seg inn på hele 
masterprogrammet. AKS har et arbeidsomfang på 82,5 stp. dvs. om lag 400 timer. Studiet omfatter 
både teori, simulering og ferdighetstrening og klinisk praksis, samt refleksjonsgruppemøter/work- 
shops som er veiledet. Studentene har tilgang på faglig oppdaterte forelesere, samt assistanse fra både 
IKT og bibliotek. Studentene evaluerer studiet som arbeidskrevende, men relevant og lærerikt. De 
synes å fungere godt sammen, og har dannet egen face-book gruppe, samt faglig nettverk utover det 
skolen tilbyr. 

 
Samarbeid med eksterne aktører 
Vi samarbeider med eksterne aktører om både teori og praksis. I tillegg til ansatte fra egen høgskole, 
leier vi inn forelesere eller sensorer fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette for å dekke 
det kompetansebehovet vi ikke har selv, eller for å kvalitetssikre innholdet i studiet. Som eks kan en 
nevne kommunelege, spesialsykepleiere, leger fra spesialisthelsetjenesten med ulike spesialiteter, 
klinisk farmasøyt, jurister etc. Videre benytter vi pasienterfaringer for å anskueliggjøre Regjerningens 
politikk om pasientens helsetjeneste, og at «ingen beslutninger om meg tas uten meg» (Meld. St 26 
(2014-2016) - Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, s. 9), noe som fordrer involvering 
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og medvirkning for at helsetjenestetilbudet skal fungere godt. Dette gjøres for å styrke det kliniske 
arbeidet rettet mot pasient/bruker. 

 

Studietilbud med ekstern finansiering 
Ikke aktuelt. 

 
 
 
 
 

B. Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) 
Fagansvarlig: Førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy 

 
Om studiet 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) er et studie på 60 studiepoeng på masternivå.. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) sier at «kommunens ansvar omfatter alle 
pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne» (§ 3-1). Mange kan ha 
kombinasjoner av ulike funksjonsvansker og problemer og VHM har særlig fokus på habilitering og 
miljøarbeid knytta til autisme, utfordrende atferd eller multifunksjonshemming. For å bistå mennesker 
med sammensatte og komplekse funksjonsvansker kreves det ofte særlig kompetanse og evne til 
tverrprofesjonelt samarbeid. Studiet søker å møte kommunenes kompetansebehov knyttet til 
samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode 
tjenester. Stortingsmelding 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer viser at 
personer med nedsatt funksjonsevne møter barrierer som hindrer aktivitet og deltakelse. 
Funksjonshemning oppstår i gapet mellom den enkeltes forutsetninger og de krav samfunnet stiller. 
Mange av utfordringene tjenesteytere møter handler om kommunikasjon og samspillet med pasient / 
bruker, der relasjonen er selve kjernen. Relasjonen til pasient / bruker vil i de fleste tilfeller være en 
“døråpner”. Dette fordrer reflekterte fagfolk med høy yrkesetisk standard og 
samhandlingskompetanse, som kan bidra til å øke kvaliteten på tjenestene for mennesker med ulike 
funksjonshemminger. 

 

Utdanningen er inndelt i seks emner: 
 

• VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 7,5 stp 
• VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse 10 stp 
• VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid 10 stp 
• VHM722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon 5 stp 
• VHM723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger 12,5 stp 
• VHM724 Fordypningsoppgave 15 stp 

 
Arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, refleksjonsgrupper, gruppeoppgaver. 
Arbeidet i veiledede refleksjonsgrupper er navet i det faglige arbeidet for studentene. Her skal de 
samhandle med medstudenter fra andre profesjoner eller fagfelt. Arbeidet er strukturert rundt 
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studentene medbrakte case relatert til egen yrkeserfaring, og disse casene blir det drøftet og reflektert 
omkring i lys av teori fra forelesninger og pensumlitteratur. 

 
Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, 
fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, 
førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller 
universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er 
utarbeidet egne opptaksregler, og herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse. Det kreves 
at nåværende stilling i utgangspunktet er relevant arbeid med minimum 50 %. Dette kravet kan 
vurderes individuelt i tilfeller hvor søkeren har relevant erfaring, men ikke for øyeblikket er fast ansatt 
i 50 % stilling i tjenester overfor personer med funksjonshemming. I tillegg er det ønskelig med 
relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning, men dette er ikke et absolutt krav. 

 

Forskningskobling 
Fagansvarlig, Langøy, er leder i forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen 
i Molde. Forskningsgruppen har deltagere både med og uten med førstekompetanse fra flere 
fagområder. Medlemmene arbeider både med forskningsprosjekt knytta til habilitering og 
funksjonshemming relatert til gruppa og med egne forskningsprosjekt. Både fagansvarlig og andre 
medlemmer fra denne gruppa har hatt forelesninger om egen forskning for studentene ved VHM. 
Fagansvarlig er også med i en forskningsgruppe ved Høgskulen i Volda; Gruppe for livsløpsforsking. 
Denne gruppa, hvor fagansvarlig tok sin doktorgrad, er bygd opp omkring et longitudinelt 
forskningsprosjekt om unge med ulike funksjonsvansker. Og prosjektet resultert i en hel rekke 
vitenskapelige publikasjoner. Fagansvarlig har videre en bistilling på 10 % ved Regionalt 
kunnskapssenter for habilitering (RHAB), ved NTNU. Ressurspersoner fra disse stedene vil også bli 
brukt inn i studiets forelesninger. 

 
Fagmiljø tilknyttet studiet 
Førsteamanuensis Emmy Elizabeth Langøy utgjør den faste personalressursen. Denne er fordelt på 
20% fagansvar og 35 % i ren undervisnings- og veiledningstid (FOU-tid ikke iberegnet). VHM 
benytter i tillegg både eksterne og interne fagpersoner ved en rekke tema for å få spisskompetanse 
innenfor visse emner. Her kan nevnes professor Atle Ødegård om tverrprofesjonelt samarbeid og 
dosent Jon Løkke om atferdsanalytiske perspektiver. 

 
Arbeidslivsrelevans 
VHM kan inngå som første del av mastergrad i helse- og sosialfag – kliniske hjelperelasjoner overfor 
sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. Utdanningen er både yrkesrettet og praksisnær i den forstand 
at den tar utgangspunkt i gjenkjennbare problemstillinger fra tjenester overfor personer med 
sammensatte og komplekse funksjonsutfordringer. Dette gjøres blant annet ved arbeid i 
refleksjonsgrupper. VHM har primært relevans knyttet til kommunenes oppgaver i å yte tjenester til 
personer med sammensatte og komplekse utfordringer. Men høy kompetanse på habilitering og 
miljøarbeid knytta til autisme, utfordrende atferd eller multifunksjonshemming har også en klar 
berettigelse ut over det kommunale ansvarsområdet, dette ses særlig ved enkeltelevers behov for 
kompetente tjenesteytere i videregående skole. 
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Behovet for kompetanse på habilitering og miljøarbeid overfor mennesker med autisme, utfordrende 
atferd eller multifunksjonshemming er stort. Når det gjelder tvang og makt overfor personer med 
utviklingshemming er Statens helsetilsyn bekymret for hvorvidt «økningen av tvangsbruk er et resultat 
av for dårlig kompetanse og knapp tid i tjenestene, og for at tjenestetilbudet til den enkelte ikke blir 
tilstrekkelig individuelt tilrettelagt for å unngå tvang. Manglende arbeid i tjenestene for å finne 
alternative løsninger til tvang, kan være medvirkende» (Statens helsetilsyn 2016). 
(https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/tilsynsmelding/2016/tvang_mak 
t_overfor_mennesker_med_utviklingshemming.pdf). Slik kunnskap og kompetanse som denne 
utdanningen gir er det derfor behov for i kommunene. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 

• ha avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med psykisk 
utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming og utfordrende 
atferd 

• ha inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse 
• ha inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske tilnærmingsmåter innen 

funksjonshemmingsfeltet 
 

Ferdigheter 
• kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med mennesker med 

funksjonshemming 
• kunne bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte 
• kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes 

erfaringsverden 
 

Generell kompetanse 
• kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor fagfeltet 
• kunne anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike 

utfordringer,familier og hjelpeapparat 
• kunne beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid 
• kunne kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og etisk 

refleksjon 
 

Internasjonalisering 
På sikt vil studentene ved VHM kunne få tilbud om den samme utvekslingen som allerede foregår ved 
Vernepleierutdanninga ved Høgskolen, jfr. de samarbeidsavtaler som er inngått med 
utdanningsinstitusjoner både i Tanzania og Storbritannia. 

 
Læringsmiljø 
VHM er samlingsbasert og på deltid, læringsmiljøet jobbes med fra første dag i samling 
Tverrprofesjonaliteten er en viktig ressurs i utdanningen. Studentene blir delt i refleksjonsgrupper på 
fem-seks studenter allerede i første møte og de blir hverandres nære nettverk i studiet. 
Læringsplattformen Canvas brukes aktivt i gruppene, i tillegg har kullet en felles Facebookside der 
aktuelle innlegg deles og kommenteres. 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/tilsynsmelding/2016/tvang_makt_overfor_mennesker_med_utviklingshemming.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/tilsynsmelding/2016/tvang_makt_overfor_mennesker_med_utviklingshemming.pdf
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Samarbeid med eksterne aktører 
VHM har et samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved Seksjon for vaksenhabilitering, Helse Møre 
og Romsdal, hvor vi leier inn spisskompetente forelesere på relevante emner. 
Videre benyttes det også eksterne aktører med brukererfaring i undervisninga. Det vil her si at 
foredragsholdere/ medforelesere i undervisninga kan ha diagnoser eller erfaringer som kan bidra til å 
utvide de teoretiske perspektivene. Dette anses å være viktig for å anskueliggjøre brukerperspektivet 
og vi arbeider for å utvide slik bruk av særlig kompetente formidlere. 

 
Studietilbud med ekstern finansiering 
Ikke aktuelt. 

 
 
 

C. Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) Fagansvarlig: Høgskolelektor Kjellaug 
Myklebust 

 
Om studiet 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid – Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid, Specialization 
Program in Mental Health Care - Interdisciplinary Specialization in Psychosocial Care. 60 studiepoeng 
på masternivå. 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid – Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere 
helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som 
har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Studiet har et klinisk fundament. Studentene skal få utdype sin kunnskap om psykiske lidelser, 
utfordre sine holdninger og reflektere over egen rolle og sette seg inn i hvordan det kan oppleves å ha 
psykiske lidelser. Studiet skal gi kunnskap om hvordan ulike perspektiv på psykisk helse har endret 
seg gjennom historien fram til i dag, både i forhold til organisering og i samfunnet for øvrig. 

 
Studiet legger gjennomgående vekt på brukernes erfaringer og behov, og etiske dilemma som kan 
oppstå i hjelperelasjonen til mennesker med psykiske lidelser. Et av hovedmålene med studiet er å 
videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelse og 
tilnærming vektlagt gjennom hele studiet. I tillegg til det psykoterapeutiske fundamentet bygger 
studiet også på et systemisk fundament, der mennesket forstås og hjelpes i et samhandlingsperspektiv. 
Disse to fundamentene er utfyllende og til dels overlappende. Felles for dem er at de er redskaper for 
å åpne lukket eller begrensende kommunikasjon, og at de gjennom dette kan fremme vekst og 
utvikling. 

 
Studiet består av ni emner som totalt gir 60 studiepoeng (stp): 

• VFM 001Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, 7,5 stp 
• VPH 720 Psykisk helsearbeid, organisering og psykoterapeutiske perspektiv, 10 spt 
• VPH 721 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-1, 2,5 stp 
• VPH 722 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-2, 2,5 stp 
• VPH 723 Kliniske studier inkl refleksjonsrapport/Klinisk utviklingsprosjekt på egen arb.plass, 

5,5 stp 
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• VPH 725 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-3, 3,5 spt 
• VPH 726 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-4, 3,5 stp 
• VPH 724 Fordypningsoppgave, Alt: Forstudie til masterprosjekt, 15 stp 
• VPH 727 Anvendelse av psykoterapeutiske perspektiv, 10 stp 

 
Studiet er organisert over to år med til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger med teoriundervisning. 
I tillegg til ukesamlingene må studentene delta i obligatoriske refleksjonsgrupper (minimum 20 møter 
i løpet av studiet) og gjennomføre klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass 
(7 uker). Videre forutsetter høgskolen at studentene kan disponere minst ti arbeidsdager til veiledning 
og arbeid med fordypningsoppgaven. 

 
Studieretningen kan både gjennomføres som egen, selvstendig videreutdanning, og den kan, etter 
fastlagte regler for kvalitetsvurdering på visse vilkår, godkjennes som første del av mastergrad i helse- 
og sosialfag – kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, ved Høgskolen i Molde. Det gis egen 
karakterutskrift ved fullført videreutdanning. 

 
Det kreves bachelorgrad i helse- eller sosialfag (sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, barnevern, 
vernepleie) og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen 3-årig 
høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. Studenter ved 
videreutdanning må levere politiattest ved oppstart jamfør Forskrift om opptak til høgre utdanning 
kap. 6. Normalt har studiet 60 studieplasser. 

 
Forskningskobling 
Det forutsettes at undervisningspersonalet på VIPH er oppdatert innen relevant forskning og at de 
forsker på tema som er relevant i psykisk helsearbeid. I første semester av studiet har studentene 
undervisning og eksamen som omfatter forskningsmetoder. Det er også mulighet for at studentene kan 
velge utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass som alternativ til praksis eller forstudie til 
masterprosjekt som alternativ til fordypningsoppgave. 

 
Fagmiljø tilknyttet studiet 
Fagmiljøet ved VIPH består av to ansatte med professorkompetanse, èn med førstestillingskompetanse 
og èn med masterkompetanse. Personalressursen utgjør 1,0 årsverk i ren undervisnings- og 
veiledningstid (FOU-tid og fagadministrasjon ikke iberegnet) fordelt som følgende: 
Professor Stål Bjørkly, 5% 
Professor Solveig Bø Vatnar, 20% 
Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale, 15% 
Høgskolelektor Kjellaug Myklebust, 60% (i tillegg 20% som fagansvarlig). 

 
Alle ansatte bidrar i undervisning og veiledning. Undervisningen er i stor grad dialogbasert og 
veiledede refleksjonsgrupper er en sentral del av undervisningen. Veilederne for refleksjonsgruppene 
har førstestillingskompetanse eller mastergradskompetanse med relevant klinisk erfaring. Fagmiljøet 
ved utdanningen står for en stor del av undervisningen, i tillegg blir det leid inn forelesere med 
spesialkompetanse innen andre relevante fagmiljø. 

 
Forelesere og veiledere bidrar med å tilføre praktisk – klinisk kunnskap om sentrale tema, fremme 
refleksjon og tydeliggjøre studentenes læringsforutsetninger. Fagmiljøet ved studiet har erfaring fra 
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psykisk helsearbeid både i kommune- og spesialisthelsetjenester. Det er lagt føringer for at ansatte i 
undervisning har pedagogisk kompetanse på universitet- og høgskolenivå. 
Fagmiljøet deltar i flere nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk. Eksempel på dette er: 
International Association of Forensic Mental Health (IAFMHS) og European Violence Risk in 
Psychiatry Research Group (EVRIPRG). 
Arbeidslivsrelevans 

 
Studiet har en tverrfaglig målgruppe av ansatte innen helse- og sosialfaglig arbeid på kommune-, 
fylkes- og statlig nivå. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv og er aktuelt i forhold til 
oppgaver knyttet til forebygging og behandling på ulike samfunnsarenaer og nivå. 
Arbeidslivsrelevans 
VIPH bygger på Rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fastsatt av Kirke- utdannings- 
og forskningsdepartementet 27. mai 1997 og tilhørende forskrift datert 01. desember 2005. Studiet 
skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med 
mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Studiet har en tverrfaglig målgruppe av ansatte innen helse- og sosialfaglig 
arbeid på kommune-, fylkes- og statlig nivå. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 

• Har avansert kunnskap om ulike perspektiver på psykisk lidelse, ulike årsaksforklaringer og 
behandlingsmodeller og kan reflektere kritisk over hvordan disse ivaretar brukeren og 
pårørendes behov, ressurser og ønsker. 

• Har inngående kunnskap og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske forståelses- 
og tilnærmingsmåter. 

 
Ferdigheter 

• Har utviklet og styrket sin relasjonskompetanse gjennom anvendelse av psykoterapeutiske 
tilnærminger, til meningsskapende og utviklende terapeutiske samspill. 

• Kan initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for brukernes 
erfaringsverden og sosiale kontekst. 

• Kan identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial. 
 

Generell kompetanse 
• Kan studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk tilnærming. 
• Kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid 

på tvers av fag og behandlingsnivå. 
• Har kompetanse til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen rolle i hjelperelasjonen, og 

behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser 
 

Internasjonalisering 
På VIPH har studentene mulighet til 7 uker praksis i utlandet. Videre tilbys studentene ved AKS 
studieopphold ved utenlandske institusjoner. Avdeling helse- og sosialfag har utvekslingsavtaler med 
University of California, San Fransisco (UCSF) og Stanford Health Care, California. Utveksling er 
mest aktuelt i løpet av tredje semester i forbindelse med klinisk praksis. 
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Læringsmiljø 
VIPH er organisert over to år deltid med til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger med teori. I tillegg 
til ukesamlingene må studentene delta i obligatoriske veiledede refleksjonsgrupper og gjennomføre 
klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass (7 uker). 

Samarbeid med eksterne aktører 
VIPH har tett samarbeid med praksisfeltet i 2. studieår i forbindelse med at studentene har klinisk 
praksis. Det blir også arrangert åpne fagdager som praksisfeltet får tilbud til å delta i gratis. Som nevnt 
i punkt 3, deltar fagmiljøet i flere nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som for eksempel 
EU-prosjekt og diverse andre internasjonale samarbeid innen klinisk psykologi. 

 
Studietilbud med ekstern finansiering 
Ikke aktuelt. 

 
 
 
 
 

D. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, (VBU) 
Fagansvarlig: Høgskolelektor Helene Hoemsnes 

 
Om studiet 
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 
Interdisciplinary education in psychosocial work with children and adolescents 
60 studiepoeng på masternivå. 
Studiets navn er gitt fra Helsedirektoratet som siden 2007 har invitert Høgskolen i Molde til å inngi 
tilbud for å gjennomføre utdanningen. Helsedirektoratet har en klar kravspesifikasjon som vi har 
utviklet studieplanen etter. 

 
Utdanningen er et årsstudium, inndelt i fire emner: 

• VBU 730 og VBU 733 Kompetanse- og tjenesteutvikling 15 stp 
• VBU 731 Psykisk helse hos barn og ungdom 20 stp 
• VBU 732 Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og 

ungdom. 10 stp 
• VBU 723 Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 15 stp 

 
Høgskolen i Molde har hatt oppstart av utdanningen i 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018. 
Neste planlagte oppstart er 2020. Opptaket i 2010 var for å komme i rytme med de andre 
videreutdanningstilbudene ved avdeling Helse- og sosial. 
Utdanningen er på deltid, 60 studiepoeng over to år. 

 
Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, 
fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, 
førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og 
ungdomsarbeid med minimum 50 %. 
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Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan 
etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og herunder 
retningslinjer for vurdering av realkompetanse. 

 
I tilbudet vi sender til Helsedirektoratet budsjetterer vi med studietall på 30 studenter. Studentene har 
da tverrfaglig og tverretatlig erfaring og det er et godt antall for læringsmiljøet. Mellom 20 og 30 
studenter vil være tilstrekkelig til å utvikle et læringsmiljø som inspirerer og utfordrer studentenes 
egen praksis knyttet til barn og unge og deres familier. 

 
Undervisningen er inspirert av «flipped classroom», speilvendt klasserom. Vi har samlinger, mellom 
samlingene har vi arbeidskrav som baserer seg på læringstier med videoforelesninger i Canvas, som er 
vår læringsplattform. Veiledningsgrupper er obligatorisk, 12 timer pr semester med veileder fra 
utdanningen. 

 
Praksis organisert av skolen er ikke aktuelt da studentene er i minst 50% jobb og de må ha med case 
fra egen praksis inn i veiledningsgruppene. 

 
 

Forskningskobling 
Høgskolelektor Tore Andestad i 30% stilling utfører betydelig forsknings og utviklingsarbeid fra sin 
hovedstilling i kommunen. Eksempel her er å gå dypere inn i Ungdata tall fra kommunen og 
marginaliseringstema. Fagansvarlig er aktiv deltager i forskningsgruppen Tverrprofesjonelt samarbeid. 
Forskningsgruppen har deltagere fra flere høgskoler og universitet. Forskningen er nært knyttet til 
videreutdanningen ved at den er tverrprofesjonell. Forskningsprosjekt fagansvarlig deltar i er innenfor 
relevante tema, for eksempel helsestasjonstilbud. Forskning og utviklingsatbeid tas fram i 
undervisning. Undervisningspersonalet er oppdatert innen relevant forskning og har god oversikt over 
feltet og kontakt med de fagmiljøene innleide forelesere kommer fra. 

 
Fagmiljø tilknyttet studiet 
Fagmiljøets størrelse har 1,1 årsverk, delt på fagansvarlig Helene Hoemsnes i 80% stilling og Tore 
Andestad 30% stilling som høgskolelektor. I tillegg har utdanningen innleie av kompetente 
fagpersoner på noen tema. Professor Atle Ødegård er et internt eksempel, Øyvind Kvello tilsatt ved 
NTNU er et annet eksempel. 
Ansvarlig studieleder er høgskolelektor Helene Hoemsnes. Hun er i førstelektorløp og kan trolig søke 
opprykk til førstelektor i løpet av 2019. 

 
Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse er fagansvarlig allmennlærer med master i helse- og 
sosialfaglig arbeid med barn og unge og godt i gang med førstelektorløp. Ansatte som har 30% stilling 
er utdannet sosionom og har hovedfag i sosialt arbeid. Vedkommende har sin hovedjobb i klinisk 
praksis i en kommune. Den kliniske praksisen er veldig relevant for utdanningen, siden alle studentene 
står i klinisk praksis. Begge fagpersonene som driver utdanningen er interessert og kompetent i bruk 
av den digitale læringsplattformen Canvas. Aktiv bruk av video gjennom mediesite og youtube for å 
utnytte digital teknologi. Vi er i gang med andre studiekull der vi bruker Canvas og andre digitale 
hjelpemidler for å fremme læring. Studentenes evalueringer syner at det har læringseffekt. I tillegg er 
studentene klar på at det styrker deres motivasjon at de kan studere når det passer dem i sine aktive liv. 
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Fagmiljøets størrelse er tilpasset antallet studenter på den måten at vi kan klare to veiledningsgrupper 
hver. Veiledningsgruppene er på mange måter «hjerte» i utdanningen der praksis møter teori på en 
veldig tydelig måte. Studentene har med case og de kobles til teoretiske innganger. Det synes viktig at 
de to som kjenner studiet godt og en sentral i utviklingen driver veiledningsgruppene. Høgskolelektor i 
30% har vært med siden starten i 2007 og fagansvarlig har vært ansvarlig siden 2010. 
Fagmiljøet driver utdanningen gjennom utvikling av læringsstier som legges i Canvas og vi inviterer 
fagpersoner inn på enkeltemner. Studentenes tilgang til fagstoff i Canvas, forelesninger, aktivering av 
fagstoff gjennom ferdighetstrening på samling, eks rollespill, øvelser, diskusjoner mm, 
veiledningsgrupper veiledet av fagpersonell synes som en god kombinasjon. 

 
Fagansvarlig deltar i forskningsgruppe som nevnt over. I tillegg er fagansvarlig medlem i Management 
Committee i en Cost actio, CA17127, i EU programmet COST, European cooperation inscience og 
technology. Nettverket omhandler Building on scientific literacy in evolution towards scientifically 
responsible Europeans". Oppstart I nettverket var september 2018. 

 
Arbeidslivsrelevans 
Videreutdanningen ble etablert som et tiltak med bakgrunn i regjeringens strategiplan for barn og 
unges psykiske helse (2004 – 2007). Utdanningen er videreført av regjeringen med begrunnelse av at 
økt kunnskap skal styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i et samlet 
sektoroverskridende og samordnet lokalt/ kommunalt tilbud. 

 
Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 – 23 år og har tre hovedområder: 

• Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov. 
• Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene. 
• Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning. 

 
Barn og unges psykiske helse er veldig aktuell samfunnsutfordring. Mellom 15 og 20 prosent av alle 
barn og unge i Norge har psykiske plager som påvirker deres funksjonsnivå. Blant 15- 16 åringene har 
rundt 17 prosent psykiske plager, 25 prosent av jentene, 9 prosent av guttene. I alt 8 prosent av landets 
barn og unge har en psykisk lidelse som er behandlingstrengende. 

 
450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller 
misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Det er stor variasjon mellom 
barna, og mange klarer seg bra. Ansatte som møter barn og unge må være kjent med plikten de har til 
å kartlegge familier med barn, særlig ved alvorlige tilstander der barna kan være i behov av behandling 
og oppfølging. Vi må ha et stort fokus på familier og barn hvor foreldrene har psykiske lidelser eller 
alkoholmisbruk og gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Bare slik kan vi forbygge alvorlige 
konsekvenser for barna. 

 
Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert 
hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må 
tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større 
fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. 
Dette studiet er utviklet for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å 
videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 
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Utdanningen er yrkesrettet og praksis nær, den kan inngå som første del av mastergrad i helse- og 
sosialfag – kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. Det er stort 
behov og etterspørsel etter kunnskap og kompetanse som utdanningen gir. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 

 
• Ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon 

i praksis. 
• Ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser 

hos barn, ungdom og unge voksne. 
 

Ferdigheter 
 

• Kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, 
ungdom og unge voksne. 

• Skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom 
og familier med behov for hjelp. 

Generell kompetanse 
 

• Ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke 
barn, unge og deres familier. 

• Kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle 
instanser og brukere i egen kommune. 

 
 

Internasjonalisering 
Ikke igangsatt, foreløpig. 

 
Læringsmiljø 
VBU er samlingsbasert og på deltid, læringsmiljøet jobbes med fra første dag i samling. Studentene 
møter et klasserom som er satt opp som kafe, men pynt, kaffe og kake. De som kommer må forholde 
seg til de andre rundt bordet fra første dag. Fagansvarlige er tydelig på at studentene med ulik 
kompetanse og roller har mye å lære av hverandre. Tverrprofesjonaliteten er en viktig ressurs i 
utdanningen. Studentene blir delt i veiledningsgrupper i første møte og de blir hverandres nære 
nettverk i studiet. Vi har erfart at noen blir hverandres faglige nettverk også etter studiet. 
I samlingene legges opp til ferdighetstrening og drøftinger, da setter vi sammen andre grupper slik at 
studentene blir kjent på tvers av veiledningsgruppene. Læringsplattformen Canvas brukes aktivt i 
gruppene, i tillegg har kullet en felles Facebook side der aktuelle innlegg deles og kommenteres. 

 
Samarbeid med eksterne aktører 
Samarbeidet med eksterne aktører i VBU omhandler blant annet kontakt med kommunene som frigir 
sine ansatte for å delta i utdanningsprogrammet, I tillegg er fagansvarlig involvert i arbeidet 10 
kommuner er i gang med knyttet til handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Der har RVTS Midt 
vært en sentral samarbeidspart i kompetansehevingsprogram som har blitt kjørt og som videreføres i 
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kommunal regi. Eksterne aktører er også inne i utdanningen som forelesere, f. eks 
Forandringsfabrikken, for å tydeliggjøre brukerperspektivet. 

 

Studietilbud med ekstern finansiering 
Dette er aktuelt for VBU i form av oppdragsundervisning, jfr. at Helsedirektoratet inviterer til å gi 
tilbud til utdanningen årlig, på bakgrunn av midler gitt over statsbudsjettet. I invitasjonen tydeliggjør 
Helsedirektoratet at tilbudet må følge alle krav i kravspesifikasjon som følger med. Valg av tilbyder 
blir foretatt på grunnlag av de økonomisk sett mest fordelaktige tilbudene. 
Kriteriene for utvelgelse er: 
- Pris/totalkostnad 
- Oppdragsforståelse, innhold og metode 
- Kapasitet og utnyttelsesgrad basert på tidligere års studenttilgang og gjennomføring. 

 
Budsjett skal settes opp med faste og variable kostnader og man bes om å budsjettere med en 
minimumsgrense og en maksimumsgrense for antall studenter. Budsjett for tilbud om oppstart 2018 
vedlagt. 

 
Det faglig utbytte for Avdeling helse og sosial er at studentene rekrutteres til Høgskolen i Molde sitt 
masterprogram og eventuelt PhD-program. 
Oppdragsavtalen framskaffes etter forespørsel, men legges ikke ved. 

 

E. MAHS2 – Fagansvarlig: Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale 

Om studiet 
I studiets første del (valgfrie studieretninger/videreutdanninger, 60 stp.) fokuseres problemstillinger 
knyttet til bl.a. helse og lidelse, tap av funksjon og vedlikehold av virksomme relasjoner. I studiets 
andre del, MAHS del 2, legges det opp til en videre fordypning i forståelsen av den kliniske 
hjelperelasjonen. Dette gjøres gjennom å belyse ulike dimensjoner i relasjonen samt belyse ulike 
modeller for å forstå sykdom og avvik, klienten som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjonen og den 
terapeutiske relasjonen. I tillegg har en et eget hovedemne i vitenskapsteori, forskningsetikk og 
metode. Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner fra masterstudiets første 
del. 

 
Opptakskrav: 
Man skal ha gjennomført én av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger (Avansert 
klinisk sykepleie, Habilitering og miljøarbeid, Psykisk helsearbeid, Psykososialt arbeid med barn og 
unge) eller annen relevant videreutdanning innen helse- og sosialfag. Karakterkrav: Karakteren C i 
gjennomsnitt og C på fordypningsoppgaven. 

 
Oppbygging: 

• MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 stp). 
Vitenskapsteori skal i dette emnet bidra til at studentene kan forstå hvordan teori, begreper og 
forskningsmetoder innen relevante fag kan knyttes til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. 
Studentene skal bli i stand til å velge egnede metoder som kan brukes i forskning og klinisk 
virksomhet og de skal kunne tilegne seg kunnskap om vitenskapelige metoder som gjør dem i 
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stand til å gjennomføre eget vitenskapelig arbeid. Det gis en fordypning i både kvalitative og 
kvantitative metoder, 

• MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp). I dette emnet vektlegges 
betydningen av relasjon og kommunikasjon mellom en eller flere profesjonelle hjelpere og en 
eller flere hjelpetrengende personer. Målet med slike relasjoner er at de skal fremme lindring, 
mestring, vekst og sosial tilknytning. Kliniske hjelperelasjoner er sentrale i omsorgs- og 
behandlingsvirksomhet i forhold til bio-psyko-sosiale vansker og lidelser. Helse- og 
sosialfagutdanningene har tradisjonelt fokusert på brukerens symptomer, sykdommer, lidelser 
og funksjonssvikt. I dette emnet vektlegges ulike aspekter ved relasjonen mellom hjelper og 
bruker. 

• MHS703 Presentasjon av egen forskning og deltagelse i seminarer (7,5 stp). Studentene 
vil ved tre anledninger presentere sine prosjekter i plenum. Ved to anledninger vil dette skje 
som i en tradisjonell forelesning og ved èn anledning vil presentasjonen skje innen rammen av 
en ¿mini-disputas¿ hvor studentene skal fungere som hverandres opponenter. 

• MHS704 Masteroppgaven (30 stp). Emnet består av sluttføring av masteroppgaven. 
Masteroppgaven kan bygge videre på fordypningsoppgaven fra den valgte studieretning. 
Masteroppgaven kan være en fordypning av det kliniske temaet, en utvidelse av temaet eller et 
nytt tema som er kommet fram på bakgrunn av arbeidet med fordypningsoppgaven. 

 
Masteroppgaven skal være en individuell oppgave. Den kan være et selvstendig arbeid eller inngå som 
en selvstendig del av et større pågående forskningsprosjekt. Studenten kan selv velge om oppgaven 
skal være monografi eller bestå av en vitenskapelig artikkel med en introduksjon. 

 
Forskningsprosjektet som ligger til grunn for masteroppgaven bygges opp trinn for trinn via tre 
skriftlige innleveringer, dvs. Temaskisse (ikke for Heltid), Refleksjonsnotat i vitenskapsteori og 
metode og Prosjektplan. I tillegg har studentene tre obligatoriske fremlegg i plenum (MHS703), 
dels for å presentere status i prosjektene og dels for å få en drøftelse av design, metode, teorigrunnlag 
og resultater. 

 
Studiet kan tas enten A) på heltid over to halvårsenheter (semester) med fem samlinger første semester 
og to samlinger det andre eller B) på deltid over fire semester med tre samlinger pr. halvår det første 
året og èn samling pr. halvår det andre året. Alle samlingene er obligatoriske, men det kan godkjennes 
inntil 10% fravær. Det er deltagelsesplikt på plenumspresentasjonene. 

 
Forskningskobling 
MAHS2 og mastergraden i helse- og sosialfag er forankret i følgende forsknings- og 
kompetanseområder (forskningsgrupper): 

• Psykisk helsearbeid 
• Aldring og demens 
• Funksjonshemming og rehabilitering 
• Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende 
• Samhandling med sårbare grupper utifra i et fenomenologisk perspektiv 
• Tverrprofesjonelt samarbeid 

 
Mesteparten av undervisningen vil således være forskningsbasert, herunder at foreleserne presenterer 
både teori og empiri med utgangspunkt i egen forskning. I tillegg vil masteroppgavene forankres i de 
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ovennevnte kompetanseområdene. På denne måten vil studentene få mulighet til å delta i et 
forskningsmiljø via forskningsgruppemøter og derved skaffe seg en oversikt over 
forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det de selv planlegger å gjennomføre. 

 
Således er masterprosjektene, de facto, fullverdige forskningsprosjekter, hvorav et økende antall 
munner ut i publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Følgelig genereres det ny 
evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet, i tillegg til at kandidatene videreutvikler sin 
forskningskompetanse. 

 
Fagmiljøet tilknyttet studiet 
Fagmiljøet ved MAHS2 består utelukkende av ansatte med professor eller førstekompetanse. 
Personalressursen utgjør 0,95 årsverk i ren undervisnings- og veiledningstid (FOU-tid og 
fagadministrasjon ikke iberegnet) fordelt som følgende: 
Professor Stål Bjørkly, 15% 
Førsteamanuensis Hildegunn Sundal, 20% 
Førsteamanuensis Aud Orøy, 10% 
Førsteamanuensis Ingunn Mundal, 10% 
Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale, 20% (i tillegg 20% studieleder/fagansvarlig). 

 
Arbeidslivsrelevans 
MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og 
psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med 
pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk. 
Studiet har særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes prosjekter er 
forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny fagkunnskap 
som direkte påvirker praksis. 

 
Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk forståelse, høyne kvaliteten i 
egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og arbeidsgivere til gode. Masterprosjektene 
generer også ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet, 

 
 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 

• ha avansert kunnskap innenfor områdene den kliniske hjelperelasjon og relasjons-kompetanse 
• ha spesialisert innsikt i eget fagområde definert ved en av de valgfrie emnene (1a ¿ 1d). og 

kan anvende kunnskapen på nye og utvidede områder 
• ha inngående kunnskap innenfor vitenskapsteori som grunnlag for den kliniske 

hjelperelasjonen 
• ha inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk 

 
Ferdigheter 

• kunne analysere problemstillinger som omhandler relasjonen mellom hjelpearbeider og 
pasient/klient/bruker ut fra fagets historiske tradisjon, egenart og plass i samfunnet 

• kunne analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å formulere 
faglige resonnement innenfor temaområdet; kliniske hjelperelasjoner 
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• kunne analysere eksisterende teori og metoder innenfor fagområder som omhandler 
hjelperelasjoner i helse- og sosialtjenesten 

• kunne arbeide selvstendig med problemløsning innenfor det aktuelle temaet. 
• kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning med 

temaknyttet til den kliniske hjelperelasjonen og eget fagfordypende felt 
 

Generell kompetanse 
• kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor temaet den kliniske 

hjelperelasjon 
• kunne analysere fag- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til relasjonen hjelper 

-pasient/klient/bruker 
• kunne beherske temaområdets uttrykksformer og kommunisere dette både med fagspesialister 

og allmenheten 
• kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i debatter som berører 

temaets målgruppe og slik bidra til nytenkning og innovasjon 
 

Internasjonalisering 
Ved MAHS2 er det ikke, pr. i dag, lagt opp til utvekling. Det som er planlagt er å tilby emnene på 
engelsk dersom man får på plass en emnebasert innretning, i tillegg til den kullbaserte. 

 
Læringsmiljø 
Arbeidsomfanget for MAHS2 skal være mellom 3000 og 3600 arbeidstimer. Studentene har god 
tilgang til, og assistanse fra, både bibliotek og IKT-seksjonen. De har også eget masterrom/lesesal. 
Studiet omfatter selvstudium, individuelle skriftlige arbeider, forelesninger og 
workshops/gruppearbeid med veiledning fra flere lærere samtidig, hvilket gir mulighet for belysning 
av prosjektplaner fra flere perspektiver. Studentene har også tre obligatoriske plenumspresentasjoner 
av prosjektene sine, av den ene foregår med opponent (medstudent). 

 
MAHS2 er et studium som fungerer etter hensikten og som har et godt læringsmiljø: Studentene 
fungerer, så vidt vi ser, meget godt sammen; de både støtter hverandre og bidrar til hverandres faglige 
utvikling (har også egen Facebook-gruppe). Siden det er en relativt liten gruppe med studenter (max. 
20) er det også god kontakt mellom studentene og lærerkollegiet. Sluttvis må det fremheves at det er et 
godt samarbeid innen kollegiet. 

 
Samarbeid med eksterne aktører 
Ved MAHS2 er det utstrakt bruk av sentrale fagpersoner fra praksisfeltet som forelesere. 

 
Studietilbud med ekstern finansiering 
Dette er ikke aktuelt. 
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Kommentar: Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. 
U&V (Undervisning og veiledning), FoU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet 
til studiet). 
*Tidsressurs for fagadministrasjon, herunder «studieleder»/«fagansvarlig», 
#Tidsressurs forskningskoordinering 

 

Vedlegg 1 Fagmiljøer som bidrar med minst 0,1 årsverk i studiet (pr. 25.10.2019) 
 

Ansatte som bidrar 
faglig 

Stillingsbetegnelse Ansettelses- 
forhold 

Faglige årsverk i studiet Årsverk i andre 
studier 
(oppgi studium) 

Formell 
pedagogisk 
kompetanse 

Undervisnings- 
/veilednings- 
område i studiet 

Total U&V FoU Annet    
Andestad, Tore Høgskolelektor Fast 0,30 0,30     VBU 
Bjørkly, Stål Professor Fast 0,20 0,20   0,80 PhD Ja VIPH, MAHS2 
Chan, Garrett Professor II Fast 0,20 0,20     AKS 
Dale, Karl Yngvar Førsteamanuensis Fast 1,00 0,35 0,45 0,20*  Ja VIHP, MAHS2 
Ekeland, Tor-Johan Professor II Fast 0,20 0,20    Ja Del 1, MAHS2 
Hoemsnes, Helene Høgskolelektor Fast 0,80 0,40 0,20 0,20*  Ja VBU 
Julnes, Signe Gunn Førstelektor Fast 1,00 0,55 0,45   Ja AKS 
Langøy, Emmy E. Førsteamanuensis Fast 1,00 0,35 0,45 0,20* 0,10 Bach. i vernepleie Nei VHM 
Mundal, Ingunn Førsteamanuensis Fast 0,10 0,10     MAHS2 
Myklebust, Kjellaug Stip./ høgskolelektor Fast 1,00 0,60 0,20 0,20*  Ja VIPH 
Orøy, Aud Førsteamanuensis Fast 0,90 0,25 0,45 0,20* 0,10 PhD Ja AKS, MAHS2 
Sundal, Hildegunn Førsteamanuensis Fast 0,65 0,20 0,45  0,35 Bach. i sykepleie  MAHS2 
Vatnar, Solveig Bø Professor Fast 0,90 0,20 0,45 0,25# 0,10 PhD/Bach. sykep Ja VIPH, MAHS2 
SUM       
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Vedlegg 2: For fagmiljøer som bidrar med mindre enn 0,1 årsverk i studiet 
 

Ansatte som bidrar faglig Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Undervisnings-/veilednings- 
område i studiet 

Lykkeslet, Else Professor Fast 0,05 Master del 1 
Willumsen, Elisabeth Professor II Fast 0,05 VHM 
Hoff, Helge Førsteamanuensis II Fast 0,06 VIPH 



 

 

MASTERSTUDIET I HELSE- OG SOSIALFAG AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
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SLUTTRAPPORT PERIODISK STUDIEPROGRAMSEVALUERING 29. oktober 2021 



Master i kliniske hjelperelasjoner for sårbare grupper 2020 - 2022 1 
 

 

MASTERSTUDIETS 2. DEL - OBLIGATORISKE EMNER 1 - 3 
(60 studiepoeng) 

 
Emne 1 MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel (7,5 stp.) 
Emne 2 MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (7,5 stp.) 
Emne 3 MHS704 Masteroppgaven (45 stp.) 

 
 

Informasjon om studiet 
Master i helse- og sosialfag, «kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er totalt på 120 stp. 
Masterstudiets 2. del, MAHS2, er en påbygningsdel på 60 stp. i forlengelsen enten av èn av høgskolens 
valgfrie studieretninger/ videreutdanninger innen helse- og sosialfag eller tilsvarende utdanninger på 60 
stp. fra andre studiesteder. MAHS2 leder direkte frem til fullføring av masteroppgaven 

 
MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig 
arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og 
sosiale nettverk. 

 
MAHS2 legger opp til en videre fordypning i forståelsen av den kliniske hjelperelasjonen. Dette gjøres 
gjennom å belyse ulike dimensjoner i relasjonen samt belyse ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, 
klienten som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjonen og den terapeutiske relasjonen. I tillegg har en et 
eget hovedemne i vitenskapsteori, forskningsetikk og metode. Dette vil være en videreføring og 
fordypning av tilsvarende emner fra de valgfrie studieretningene/ videreutdanningene. 

 
MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk 
helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med 
pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk. 

 
MAHS2 er forankret i følgende forsknings- og kompetanseområder (forskningsgrupper): 

• Psykisk helsearbeid 
• Funksjonshemming og rehabilitering 
• Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende 
• Samhandling med sårbare grupper utifra et fenomenologisk perspektiv 
• Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning 

 

Masteroppgavene skal normalt forankres i disse kompetanseområdene. På denne måten vil studenten få 
mulighet til å delta i et forskningsmiljø og skaffe seg en oversikt over forskningsvirksomhet som ligger 
tett opp til det en selv planlegger å gjennomføre. 

 
Arbeidslivsrelevans 
MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk 
helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med 
pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk. 

 
 
 

Høgskolen i Molde 

https://www.himolde.no/forskning/grupper/psykisk-helsearbeid/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/funksjonshemming-og-habilitering/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/omsorg-pleie-og-behandling/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/%E2%80%8Bsamhandling-med-sarbare-grupper-i-et-fenomenologi/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/%E2%80%8Bsamhandling-med-sarbare-grupper-i-et-fenomenologi/
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Studiet har særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes prosjekter er 
forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny fagkunnskap som 
direkte påvirker praksis. 

 
Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk forståelse, høyne kvaliteten i egen 
yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og arbeidsgivere til gode. Masterprosjektene generer 
også ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet 

 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 

• ha avansert kunnskap innenfor områdene den kliniske hjelperelasjon og relasjonskompetanse 
• ha spesialisert innsikt i eget fagområde definert ved en av de valgfrie emnene 

(videreutdanningene) og kan anvende kunnskapen på nye og utvidede områder 
• ha inngående kunnskap innenfor vitenskapsteori som grunnlag for den kliniske hjelperelasjonen 
• ha inngående kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk 

 
Ferdigheter 

• kunne analysere problemstillinger som omhandler relasjonen mellom hjelpearbeider og 
pasient/klient/bruker ut fra fagets historiske tradisjon, egenart og plass i samfunnet 

• kunne analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og anvende disse til å formulere 
faglige resonnement innenfor temaområdet; kliniske hjelperelasjoner 

• kunne analysere eksisterende teori og metoder innenfor fagområder som omhandler 
hjelperelasjoner i helse- og sosialtjenesten 

• kunne arbeide selvstendig med problemløsning innenfor det aktuelle temaet. 
• kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning med 

temaknyttet til den kliniske hjelperelasjonen og eget fagfordypende felt 
 

Generell kompetanse 
• kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor temaet den kliniske 

hjelperelasjon 
• kunne analysere faglige, yrkesmessige, helselogistiske og forskningsetiske problemstillinger 

knyttet til relasjonen hjelper/hjelpeapparat og pasient/klient/bruker 
• kunne beherske temaområdets uttrykksformer og kommunisere dette både med fagspesialister og 

allmenheten 
• kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og delta i debatter som berører 

temaets målgruppe og slik bidra til nytenkning og innovasjon 
 

Opptak 
Det generelle opptakskravet er C eller bedre på relevant bachelorutdanning. Dersom dette ikke er innfridd 
kan man tas opp dersom man har C eller bedre på èn av høgskolens valgfrie 
studieretninger/videreutdanninger (se nedenfor) eller annen relevant videreutdanning innen helse- og 
sosialfag, samt C eller bedre på Fordypningsoppgaven i tilknytning til èn av disse utdanningene. 
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Merk også at ved opptak til videreutdanningene (VIPH, AKS, VHM, VBU og VHS; se nedenfor) vil alle 
med minst C i snitt fra relevant helse- og sosialfaglig bachelor også være kvalifisert til å begynne å ta 
emner på MAHS2. For mer detaljer om dette, se under «Krav til studieprogresjon», pkt. b). 

 
Programmets innhold og oppbygging 
Den første delen av programmet omfatter fem valgfrie studieretninger som er organisert som 
videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer 
relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves 
som virksom for pasienten/ brukeren. De fem valgfrie studieretninger er som følger: 

• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie 
• Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid 
• Videreutdanning psykisk helsearbeid 
• Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 
• Videreutdanning i helsesykepleie 

 

MAHS2 består av følgende emner 
• MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en 

videreføring og fordypning av tilsvarende emner i videreutdanningene. Her fokuseres ulike 
posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, 
forskningsetikk og vitenskapelig publisering. 

 
• MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (7,5 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i 

relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som 
sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen. 

 
• MHS704 Masteroppgaven (45 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet 

gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid. I dette 
emnet inngår også et arbeidskrav som omfatter tre plenumspresentasjoner av status og progresjon 
i eget prosjekt. 

 
Organisering og læringsformer 
Forelesninger, individuell veiledning, veiledet gruppearbeid («workshops»), seminarer med 
plenumsfremlegg, selvstudium og individuelle skriftlige arbeider. Arbeidsomfang for studiet skal være 
mellom 3000 og 3600 arbeidstimer. 

 
Individuell veiledning 
Det vil sikres at studentene så tidlig som mulig blir koblet opp mot veileder og kommer i gang med en 
prosjektbeskrivelse. Studentene bes innen èn uke etter første samlingsuke om å sende inn en beskrivelse 
av hva de ønsker å gjøre som masterprosjekt, eventuelt hvilken tilknytning de ønsker å ha (dvs. til èn av 
forskningsgruppene). Deretter blir det foretatt en fordeling av veiledere og studentene får umiddelbart 
tilbakemelding om dette. 

https://www.himolde.no/studier/program/avansert-klinisk-sykepleie/index.html
https://www.himolde.no/studier/program/habilitering-miljoarbeid/index.html
https://www.himolde.no/studier/program/psykisk-helsearbeid/index.html
https://www.himolde.no/studier/program/psykososialt-arbeid-barn-unge/index.html
https://www.himolde.no/studier/program/videreutdanning-i-helsesykepleie/index.html
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Studenten har ansvaret for å avtale veiledning, skrive referat/ ta notater fra veiledningen og holde sin 
veileder løpende orientert (per e-post, telefon eller brev) om sin studieprogresjon. Studenten og veileder 
har sammen ansvaret for å holde veiledningen innenfor rammen av de oppsatte veiledningstimene: 

a) Prosjektskisse og Refleksjonsnotat: Inntil 8 timer veiledning 
 

b) Prosjektplan: Inntil 8 timer veiledning 
 

c) Masteroppgaven: Inntil 20 timer veiledning 
 

Krav til studieprogresjon 
MAHS2, dvs. de emnene som direkte leder frem til masteroppgaven, kan fra høsten 2020 tas enten 

a) over 2 semester (avslutning våren 2021), 
b) over 3 semester (avslutning høsten 2021), 
c) over 4 semester med avslutning våren 2022 eller 
d) i tillegg til en av videreutdanningene som starter høsten 2020 (VIPH, VBU, VHM, AKS) over 4 - 

6 semester. Med denne løsningen vil det være mulig for noen å bli ferdig både med 
videreutdanningen og MAHS2 etter 4 semester (våren 2022). For andre vil det være mer høvelig 
at man tar inntil 15 studiepoeng fra MAHS2 i løpet av det tredje og fjerde semesteret (fra høsten 
2021 til og med våren 2022) - for deretter å levere masteroppgaven (45 stp.) enten høsten 2022 
eller våren 2023. 

 
Forelesningene er ikke obligatoriske og er innrettet som åpne forelesninger. Veiledet gruppearbeid 
(«workshops») knyttet til innleveringene på MHS700 og MHS702, henholdsvis Prosjektskisse, 
Refleksjonsnotat og Prosjektplan, har deltagelsesplikt, men det kan godkjennes inntil 10% fravær. 
Plenumspresentasjonene er obligatoriske gitt at disse er et arbeidskrav i tilknytning til masteroppgaven. 

 
Forskningsprosjektet som ligger til grunn for masteroppgaven bygges opp trinn for trinn via tre skriftlige 
innleveringer, dvs. Prosjektskisse, Refleksjonsnotat i vitenskapsteori og metode og Prosjektplan. I tillegg 
har studentene tre obligatoriske fremlegg i plenum, dels for å presentere status i prosjektene og dels for å 
få en drøftelse av design, metode, teorigrunnlag og resultater. 

 
Prosjekter som omfatter helsefaglig forskning ifølge Helseforskningsloven skal meldes og søkes godkjent 
via Regional Etisk Komitè (REK). Prosjekter som ikke faller inn under denne definisjonen, men der det 
skal håndteres personopplysninger, skal meldes til Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). 
Sistnevnte prosjekter skal også meldes og søkes godkjent i høgskolens interne forskningsetiske utvalg. 

Prosjektplan (MHS702) må være godkjent innen ovennevnte melderutiner kan igangsettes. 

Innlevering og sensur av masteroppgaven forutsetter at alle andre emner, både på masterstudiets del 1 og 
del 2, er ferdigstilt samt at arbeidskravet tilknyttet MHS704 om gjennomføring av tre plenumsfremlegg er 
innfridd. 

 
Vurdering 
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I løpet av studiet blir studentene vurdert ved hjelp av to individuelle skriftlige innleveringer og den 
avsluttende masteroppgaven med muntlig høring. 

 
Videre studier 
Utdanningen kvalifiserer for opptak til PhD studier innenfor helse- og sosialfag. 

EMNE 1: MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode; fordypningsdel (7,5 studiepoeng) 

Beskrivelse og innhold 
Vitenskapsteori skal i dette emnet bidra til at studentene kan forstå hvordan teori, begreper og 
forskningsmetoder innen relevante fag kan knyttes til ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. Studentene 
skal bli i stand til å velge egnede metoder som kan brukes i forskning og klinisk virksomhet og de skal 
kunne tilegne seg kunnskap om vitenskapelige metoder som gjør dem i stand til å gjennomføre eget 
vitenskapelig arbeid. Det gis en fordypning i både kvalitative og kvantitative metoder, 

 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Kandidaten… 

• Har avansert kunnskap om hoved-posisjoner innen vitenskapsteori 
• Har inngående kunnskap om forskningsetikk 
• Har inngående kunnskap om forskningsdesign og metode 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 

• Kan anvende relevante forskningsdesign og metoder for datainnsamling 
• Kan analysere kvalitative og kvantitative data 
• Kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig publisering 

 
Generell kompetanse 
Kandidaten 

• Kan forstå og anvende sentral vitenskapsteoretisk kunnskap 
• Kan anvende kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder 
• Kan gjøre etiske refleksjoner og analyser av forskning og kunnskapsformidling 

 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, veiledet gruppearbeid («workshops») og selvstudium. 

 
Arbeidskrav 
Innlevering av Prosjektskisse (se Vedlegg 1) 

 
Vurderingsform 
Sensur (bestått/ikke bestått) av individuelt skriftlige arbeid i form av Refleksjonsnotat (se Vedlegg 1). 

 
Pensum: Se Vedlegg 5. 
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EMNE 2: MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner 
(7,5 stp.) 

 
Beskrivelse og innhold 
I dette emnet vektlegges betydningen av relasjon og kommunikasjon mellom en eller flere profesjonelle 
hjelpere og en eller flere hjelpetrengende personer. Målet med slike relasjoner er at de skal fremme 
lindring, mestring, vekst og sosial tilknytning. Kliniske hjelperelasjoner er sentrale i omsorgs- og 
behandlingsvirksomhet i forhold til bio-psyko-sosiale vansker og lidelser. Helse- og 
sosialfagutdanningene har tradisjonelt fokusert på brukerens symptomer, sykdommer, lidelser og 
funksjonssvikt. I dette emnet vektlegges ulike aspekter ved relasjonen mellom hjelper og bruker. Ved å 
fokusere på relasjonen blir også hjelperens rolle og ansvar tydeligere, 

 
Det gis en innføring i følgende tilnærminger til kliniske hjelperelasjoner: brukerperspektiv, 
omsorgsperspektiv og terapeutiske perspektiv. Et gjennomgående tema i disse relasjonene er hvordan 
ulike kommunikasjonsmåter kan bidra til å skape ny mening i sterkt belastende livssituasjoner. 

 
Gjennom teoretisk kunnskapstilegnelse, systematisering av erfaring og refleksjon, skal studenten gis 
mulighet til fordypning og videreutvikling av sin relasjonskompetanse. Studiet skal gi studentene et 
teoretisk grunnlag for å kunne forstå og bedre kommunikasjon og samhandling i kliniske hjelperelasjoner 
og gjennom dette kunne bidra til å fremme og opprettholde menneskers autonomi, helse og livskvalitet. 

 
Delemne 1. Ulike teoretiske forståelser av sykdom og avvik: 
I dette temaet gis studenten en innføring i ulike forståelsesmodeller for sykdom og avvik og hvordan disse 
modellene har implisitte og eksplisitte konsekvenser for hvordan sykdom og avvik oppstår og møtes i 
kliniske hjelperelasjoner. Sykdomsmodellenes patogenesebegrep avspeiler et fokus på patologi, 
reduksjonisme og diagnose for å forklare en sykdom. Mennesker er enten syke eller friske. I en motsatt 
posisjon finnes Antonovskys salutogenese begrep som definerer helse som et gradert fenomen. 
Helhetstenking, mestringsevne og motstandskraft er sentrale begrep for å kunne forstå en helselidelse. 

 
Delemne 2. Perspektiver på brukerrollen, samhandling og helselogistiske utfordringer: 
I enhver individuell endringsprosess inngår personens egne ressurser som en grunnleggende 
faktor for utvikling og opprettholdelse av ferdigheter og livskvalitet. Når disse ressursene ikke 
alltid er like tilgjengelige for pasienten selv kan det skyldes både pasientens forventninger til- og 
definisjon av hjelperelasjonen, og hjelperens forventninger og definisjon av den samme 
relasjonen. 

 
I de fleste hjelperelasjoner er det et uttrykt mål at personen selv skal ha optimal kontroll over den hjelp 
som ytes og de tiltak som settes i verk. Personen skal selv være agent, dvs. kunne påvirke og kontrollere 
begivenheter i eget liv. Oppnåelse av slik mestring legger vekt på at man selv kan regulere både mål og 
forventninger etter egne ressurser slik at man kan oppnå en balanse mellom forutsetninger og krav. Der de 
er uklare, er det hjelperens oppgave å fasilitere personens egen avklaring av disse. 
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I dette emnet fokuseres også logistiske utfordringer knyttet til samhandling mellom bruker, det 
profesjonelle hjelpeapparatet og øvrig nettverk mht hva som enten fremmer eller hemmer samarbeid og 
samhandling. Videre blir det synliggjort endringene i samarbeidsformer, på tvers av forvaltningsnivåene, 
som har inntrådt i de seneste tiårene, dvs. fra den initiale «tiltakskjeden» til dagens nettverksbaserte 
modeller. 

 
Delemne 3.: Omsorgsperspektiv: 
Omsorgsutøvelse har en relasjonell, moralsk og praktisk dimensjon som kan forstås både ut fra et 
eksistensielt og omsorgsrasjonelt perspektiv. Omsorg er en gjennomgående faktor i enhver hjelperelasjon i 
helse - og sosialfagene. Omsorgsutøvelse er bl.a. basert på medfølelse, innlevelse, tillit, allianse, men 
også plikt til å gi faglig tilfredsstillende hjelp som kan innebære makt/ubalanse. Omsorgen er derfor 
tvetydig, dvs. at hjelperen står i ulike dilemmaer knyttet til forholdet mellom omsorgssvikt (manglende 
omsorg) og omsorgsovertakelse, med fare for overgrep på begge områdene. 

 
Delemne 4: Terapeutiske perspektiv: 
Det er etter hvert godt forskningsmessig dokumentert at kvaliteten i det terapeutiske forholdet i mange 
sammenhenger har like stor betydning som pasientinnsikt og spesifikke intervensjoner for å skape positiv 
utvikling hos mennesker som befinner seg i psykiske livskriser. Slike kriser kan være utløst av en rekke 
forhold som: ulykker, dødsfall, samlivsbrudd, og kroniske lidelser av primært somatisk eller psykisk 
karakter. De kan også utvikle seg gradvis uten noen spesifikk foranledning. De psykiske 
merbelastningene knyttet til kroniske lidelser er godt dokumentert i faglitteraturen. Livet til disse 
menneskene og deres nettverk vil ofte være preget av tilbakevendende kriser knyttet til de forverringsfaser 
slike tilstander kjennetegnes av. I disse fasene ser en vanligvis omfattende svikt i kognitive og 
følelsesmessige selvregulerende system hos enkeltindivid og i nettverket til denne personen. Vanlige 
kommunikasjonsmodi (rådgiving, informasjon, tradisjonell opplæring, osv.) er som oftest utilstrekkelige. 
Dette stiller spesielle krav til kvaliteten på kommunikasjonen i terapeutiske hjelperelasjoner. 

 
 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Kandidaten… 

• Har avansert kunnskap om ulike tilnærminger til kliniske hjelperelasjoner som brukerperspektiv, 
omsorgsperspektiv og terapeutisk perspektiv, og kan reflektere over hvordan disse ivaretar 
brukers og pårørendes behov, ressurser og ønsker. 

• Har avansert forståelse for logistiske utfordringer relatert til samhandling mellom profesjonelle, 
bruker og brukers nettverk 

• Har inngående kunnskap om sosiale og kulturelle rammers betydning for forståelse av sykdom og 
lidelse 

• Har inngående kjennskap til begrepene mestring, kontroll og empowerment 
 

Ferdigheter 
Kandidaten 

• Kan analysere omsorg i spennet mellom omsorgsrasjonalitet/kommunikativ rasjonalitet og 
formålsrasjonalitet. 
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• Kan analysere konsekvenser av ulike tilnærminger til sykdom og avvik i kliniske hjelperelasjoner 
• Kan analysere terapeutisk kommunikasjon og ulike terapeutiske intervensjonstyper 

 
 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

• Kan reflektere kritisk over ulike teoretiske forståelser av sykdom og avvik. 
• Kan anvende innsikt og ferdigheter når det gjelder ulike aspekter ved den kliniske 

hjelperelasjonen. 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, workshops og selvstudium. 

 
Vurderingsformer 
Sensur (bestått/ikke bestått) av individuelt skriftlig arbeid i form av Prosjektplan (se Vedlegg 1) 

 
Pensum: Se Vedlegg 5. 

 
 
 
 

EMNE 4: MHS704 Masteroppgaven (45 stp.) 

Beskrivelse og innhold 
Masteroppgaven kan bygge videre på fordypningsoppgaven fra den valgte studieretning. Masteroppgaven 
kan være en fordypning av det kliniske temaet, en utvidelse av temaet eller et nytt tema som er kommet 
fram på bakgrunn av arbeidet med fordypningsoppgaven. 

 
Masteroppgaven kan være et selvstendig arbeid eller inngå som en selvstendig del av et pågående 
forskningsprosjekt. Oppgaven kan være basert på innhentede data eller være et systematisk litteratur- 
review. Den skal være en individuell oppgave og skal normalt bestå av èn vitenskapelig artikkel med et 
atskilt introduksjonskapittel (se Vedlegg 3). Artikkelen skal utformes i henhold til retningslinjene til et 
valgt tidsskrift. Alternativt kan masteroppgaven utformes som en monografi (se Vedlegg 3). 

Masteroppgavene skal fortrinnsvis forankres i avdelingens kompetanse- og forskningsområder. På denne 
måten vil studenten få mulighet til å delta i et forskningsmiljø og skaffe seg en oversikt over 
forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det en selv planlegger å gjennomføre. 

 
Studenter som tilslutter seg en forskergruppe vil både ha muligheten til å oppleve kollegial støtte og ha 
muligheter for den type utvidet læring som oppstår i dynamiske forskningsprogrammer. Forskningen vil 
da, sannsynligvis, oppleves å bli mer meningsfylt og interessant. Det vil også være større tilgjengelighet til 
ressurser for studenten, herunder tilgang til grunnleggende litteratur. I tillegg vil det være større nærhet til 
det begrepsmessige grunnlaget som forskningen hviler på. 
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Her er de aktuelle forskningsgruppene: 
 

• Psykisk helsearbeid 
• Funksjonshemming og rehabilitering 
• Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende 
• Samhandling med sårbare grupper utifra et fenomenologisk perspektiv 
• Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning 

 
 

Mastergradsoppgavens tittel: 
I fortettet form kan tittelen beskrive sentrale funn, eller vise til problemstilling og metodebruk. Det kan 
også være aktuelt å formulere en undertittel. Bruk ikke forkortelser i selve tittelen. 

 
Forord: 
I forordet kan det omtales hvordan idéen til arbeidet kom til, noe om arbeidsprosessen og hvem som har vært 
støttespillere. Det er aktuelt å takke personer som har betydd mye for studiens gjennomføring, og fond eller 
organisasjoner man har fått penger av. Sørg for at navn og titler er korrekte. I en monografi kan dette plasseres 
i forordet, før innholdsfortegnelsen. 

 
Innholdsfortegnelse: 
Innholdsfortegnelsen gjengir disposisjonen. Bruk gjerne undernummerering og underoverskrifter. Se til at 
sideangivelsene stemmer overens med pagineringen i selve teksten. 

 
Sammendrag, sammenfatning (abstract): 
Sammendraget (maksimum 250 ord) skrives både på norsk og på engelsk. Det skal ikke brukes forkortelser 
dersom de ikke er selvforklarende. 
Sammendraget skal inneholde: 

- Hensikt og problemstillinger 
- Kortfattet om materiale og metode 
- De viktigste resultater 
- Konklusjon 
- Nøkkelord 

 
Referanser og kildebruk: 
Referanser og referanseliste settes opp etter vitenskapelig standard (for eksempel Høgskolens 
retningslinjer). Du skal dokumentere dine påstander og der du henter stoff fra andre skal det fremgå hva 
som er din kilde (referanse), j.fr. Høgskolens retningslinjer for bruk av kilder mm. ved oppgaveskriving. 
Avskrift av andres arbeid uten kildehenvisning eller fremstilling av andres arbeid som om det var ditt eget 
er plagiat og regnes som fusk. 

https://www.himolde.no/forskning/grupper/psykisk-helsearbeid/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/funksjonshemming-og-habilitering/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/omsorg-pleie-og-behandling/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/%E2%80%8Bsamhandling-med-sarbare-grupper-i-et-fenomenologi/
https://www.himolde.no/forskning/grupper/%E2%80%8Bsamhandling-med-sarbare-grupper-i-et-fenomenologi/
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Vedlegg: I en masteroppgave kan det av og til være aktuelt å samle supplerende tillegg av forskjellige slag 
som vedlegg. Vedlegg plasseres til slutt i oppgaven. Noen typiske vedlegg er godkjenningsbrev fra NSD 
og REK, informasjonsskriv spørreskjema, tester og intervjuguide. Hvis man har flere vedlegg, skal disse 
nummereres. 

 
Oppgavens volum (antall ord): Introduksjon til artikkel – maks 15.000 ord. Monografi – maks 30.000 
ord. Sammendrag, vedlegg og referanser regnes ikke inn. 

 
Innlevering: I pdf-format via Inspera. 

 
Vurdering: Mastergradsoppgaven vurderes etter en gradert karakterskala (A-F). Endelig karakter 
fastsettes etter en muntlig høring. Den muntlige høringen vil kunne gi grunnlag for å justere karakteren 
opp eller ned med inntil ett trinn. 

 
 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Kandidaten 

• Har avansert kunnskap om det valgte fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i 
samfunnet 

• Har inngående kunnskap om og kan analysere ulike sider ved relasjonskunnskap og/eller 
hjelperelasjonen 

 
Ferdigheter 
Kandidaten 

• Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere 
faglige resonnementer 

• Kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide 
selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning 

 
Generell kompetanse 
kandidaten 

• Kan samle inn og analysere eget materiale eller analysere data fra ulike databaser 
• Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske uttrykksformer knyttet til 

masteroppgavens tema 
• Kan kommunisere om faglige problemstillinger ut fra eget prosjekt 

 
 

Arbeidskrav 
Innen masteroppgaven kan innleveres må det gjennomføres tre plenumspresentasjoner med henblikk på 
status og progresjon i eget prosjekt (se Vedlegg3) 
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VEDLEGG 1 PROSJEKTSKISSE, REFLEKSJONSNOTAT OG PROSJEKTPLAN 
 
 
 

A. PROSJEKTSKISSE 
 

Prosjektskissen skal gi en foreløbig beskrivelse av det forskningsarbeidet studenten tenker å utføre og skal 
ha følgende struktur: 

 
Innledning 
Kort beskrivelse av tematikken og bakgrunn for valget av denne. 

 
Metode 
Beskrivelse av aktuelle fremgangsmåter for å belyse tematikken. 

 
Referanser 
Referanser og referanseliste settes opp etter Høgskolens standard. 

 
Omfang: Skal ikke overstige 1500 ord. 

 
Godkjenning: Besvarelsen godkjennes av studentens veileder. 

 
 
 
 

B. REFLEKSJONSNOTAT INNEN VITENSKAPSTEORI OG METODE 
 

Refleksjonsnotatet utformes med utgangspunkt i følgende oppgavetekst. 
 

1) Drøft hva som er gode normer for vitenskapelig praksis. 
2) I all forskning er reliabilitet/refleksivitet/relevans og validitet/gyldighet en utfordring. 

 
Drøft denne utfordringen i relasjon til ditt eget prosjekt. 

Omfang: Notatet skal ikke overstige 3000 ord. 
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C. PROSJEKTPLAN 
 

STRUKTUR: 
Sammendrag (Abstract) 
Maks 300 ord som beskriver tema og fremgangsmåte.. 

 
Introduksjon 
Denne skal inneholde bakgrunnen og konteksten for prosjektet, herunder at det presenteres tidligere 
forskning på den aktuelle tematikken: Hva vet vi i dag om forskningsfunn fra dette området? Hvilke 
aktuelle utfordringer reises innen denne forskningen? Hvorvidt, og på hvilken måte er det behov for mer 
forskning? 

 
Det kreves her at studenten har foretatt systematiske søk i forskningslitteraturen for å kunne belyse 
ovenstående. Dette søket skal også kort redegjøres for innledningsvis. 

 
Presentasjon av teoretisk perspektiv (dersom aktuelt): Kort beskrivelse av mulig(e) teoretisk(e) 
tilnærming(er). Begrunn valg av eget perspektiv og redegjør for dette. 

 
Introduksjonen munner ut i en tydeliggjøring av studiens hensikt og sentrale problemstillinger/ 
forskningsspørsmål eller hypoteser. 

 
Metode 
Her skal det redegjøres for hvordan man vil gå frem for å undersøke det fenomenet som skal studeres. 
Herunder må det redegjøres for hvilke deltakere man skal hente informasjon fra, hvordan deltagerne skal 
rekrutteres og hvilke metoder man vil bruke for datainnsamlingen. 

 
Det må også beskrives hvordan dataene (funnene) skal analyseres (enten kvalitativ eller kvantitativ 
metodikk eller begge deler) 

 
Vurderinger mht etikk og personvern 
Belyse sentrale momenter som omhandler etikk og personvern og redegjøre for eventuelt grunnlag for 
meldeplikt til REK og/eller NSD. 

 
Tidsplan 
Vise tidsplan for gjennomføringen av prosjektet med milepeler for ulike aktiviteter. 

 
Konklusjon og prosjektets relevans 
Her oppsummeres viktige grunner for å skulle gjøre det aktuelle prosjektet både når det gjelder generering 
av ny kunnskap og de eventuelle bidrag det kan gi til praksisfeltet. 

 
Referanser 
Referanser og referanseliste settes opp etter vitenskapelig standard (for eksempel Høgskolens standard). 

 
Omfang: Besvarelsen skal ha et omfang på maksimum 4500 ord. 
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VEDLEGG 3 PLENUMSFREMLEGG 
 

Studentene vil ved tre anledninger presentere sine prosjekter i plenum ved hjelp av Powerpoint. Ved to 
anledninger vil dette skje som i en tradisjonell forelesning og ved èn anledning vil presentasjonen skje 
som en ”minidisputas”, dvs. at samtlige studenter skal både presentere og opponere. 

 
 
 

Kjøreplan for plenumsfremlegg med opponering 
 

1. Presentasjonen 
Form: Powerpoint-presentasjon skal ha følgende elementer: Introduksjon, teoretisk og empirisk 
bakgrunn, problemstillinger, metode, resultater, drøfting og oppsummering/konklusjon. 

 
Varighet: Maks 20 minutter 

 
Forberedelse: Fremlegget sendes via epost til opponent, veileder og fagansvarlig senest 7 dager før. 

 
 

2. Opposisjonen 
Form: Opponenten forbereder spørsmål/kommentarer til fremlegget. Det bør stilles spørsmål til alle deler 
av innlegget og de må være stilt på en kritisk men konstruktiv måte. Viktig å finne en balanse mellom 
konstruktive og kritiske innspill. Opponenten bør tilstrebe og få til en dialog. 
Varighet: Maks 0 minutter 

 
 

3. Kort plenumsdiskusjon 
 

Form: Tilhørerne noterer seg spørsmål/kommentarer underveis og stiller konstruktive spørsmål i plenum. 
Varighet: Maks 5 minutter 

 
Nyttige tekster: 
Trost, Jan (2002) Att vara opponent. Studentlitteratur. 
Sternberg, Robert J. (2003) The Psychologist’s Companion. A guide to Science Writing for Students and 
Researchers. Cambridge University Press. Kap 1-3. 
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VEDLEGG 3 MASTEROPPGAVEFORMATER 
 
 

A. RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJONSKAPITTELET NÅR EN BRUKER 
ARTIKKEL SOM MASTEROPPGAVE. 

Hvorfor trengs et introduksjonskapittel? 
 

• Artikkelformatet er som oftest minimalistisk. I en artikkel forutsetter en at leseren allerede har 
nødvendig forkunnskap, eller at en ved å sette seg inn i referansene i artikkelen kan skaffe seg 
det. 

• Introduksjonen gir således mulighet til nødvendig utdyping og mulighet til å sette leseren 
bedre inn i tematikken som omhandles i artikkelen. 

 
Disposisjon 
Hovedhensikten med introduksjonskapittelet er ikke å konkludere, men å introdusere den påfølgende 
artikkelen.. 

 
Det forventes at man i introduksjonskapittelet har et større fokus på teori og metode enn det man har 
rom for i artikkelen. Det skal således ikke legges inn en ny diskusjonsdel i introduksjonskapittelet 

 
Dette betyr at introduksjonskapittelet hovedsakelig vil bestå av en kort introduksjon med vekt på at leseren 
skal forstå hvorfor man gjorde denne studien. Deretter følger en utvidet teoridel og en utvidet metodedel: 

 
Teorien danner bakgrunnen for tolking av funn. I introduksjonskapittelet er det mulighet til å gi større 
bredde og dybde til teorien som ligger til grunn for artikkelen. Man vil videre kunne ha mulighet til å 
begrunne teorivalg samt presentere en kritisk analyse av teorivalget. 

 
Metoden kan ses som en systematisk tilnærming til å finne grunnlag for å forstå og/eller forklare det 
fenomen man studerer. I introduksjonskapittelet vil det være naturlig å beskrive alternative metodiske 
tilnærminger, begrunne eget metodevalg samt komme med mer utførlig metodekritikk. 

 
 
 
 

B. RETNINGSLINJER FOR MONOGRAFI 

Hovedelementene 

Introduksjon: Denne skal inneholde bakgrunnen og konteksten for problemstillingen. Stikkord her vil 
være: Politiske rammer, samfunnsdebatt, egne erfaringer, relevant empiri som viser behov for mer 
forskning på feltet. Introduksjonen munner ut i problemstillingen(e). 

Empiri/teori: Presentasjon av relevant empiri skal utdypes: Hva vet vi i dag om beslektede 
problemstillinger ut fra tidligere forskning, og aktuelle utfordringer innen feltet? Studiene (tidligere 
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forskning) skal her beskrives tematisk. Gjennomgangen av teori skal omfatte teoretiske perspektiv som 
legges til grunn for studiens problemstilling og belyse hvordan problemer i feltet kan forstås. 

Metode: Her skal du redegjøre for hvordan du gikk frem for å undersøke det fenomenet du ville studere. 
Du må redegjøre for hvilke deltakere du hentet informasjon fra, hvordan du fikk tak i denne 
informasjonen, dvs. hvilke metoder du brukte. Du må også gi en oversikt over hvordan du analyserte data 
enten metoden er kvalitativ eller kvantitativ. 

Redegjør for vurderinger mht personvern og etikk. 
 

Resultater: Resultatet skal belyse problemstillingene. Generelt gjelder at egne vurderinger ikke legges inn i 
resultatdelen. Resultatene skal presenteres i samsvar med det som er vanlig for den type studie og metodiske 
tilnærming det dreier seg om. 

Diskusjon: Diskusjonen skal vise studentens evne til å fortolke egne resultater i forhold til det som for øvrig 
er kjent innen aktuelle område. Vær logisk og systematisk. Ta opp ett tema av gangen og diskuter det separat 
fra neste tema. Vurder ulike feilkilder og/eller svakheter ved gjennomføringen av studien. Diskuter 
betydningen av det du har funnet. 

Konklusjon: Avslutt oppgaven med noen vesentlige konklusjoner og forslag til hvordan det er aktuelt å 
videreføre arbeidet. 
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VEDLEGG 4 PENSUM - med forbehold om at enkelte bøker/bokkapitler angis i nyere utgaver på 
Leganto. 

 
Det som står i rødt er i Kompendium 1 og det som står i grønt er i Kompendium 2. Begge kan lastes ned 
fra CANVAS. 

 
 

MHS702: Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (15 stp.) 
 

Delemne 1: Ulike teoretiske forståelser av sykdom og avvik 
 

Kleinman, Arthur. 1988. The Illness Narratives: suffering, healing and the human conditions, kap. 1, 2, 3 og 
10. New York: Basic Books publishers. 

 
Lunde, Inga Marie. 1990. ”Sykdom som erkendelsesproces”. I Patienters egenvurdering– et medicinsk 
perspektivskift, s. 164-170. København, FADLs forlag. 

 
Lupton, Deborah. 2003. The lay perspective on illness and disease. I Medicine as culture: illness, disease 
and the body in western societies, s. 84 – 112.  London, Sage 

 
Måseide, P. (1997). Natur og kultur. Spenningsfeltet mellom ei objektivistisk og ei relativistisk forståing av 
kropp, sjukdom og helse. I: H. Alvsvåg, N. Andersen, E. Gjengedal, M. Råheim (red). Kunnskap, kropp og 
kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Oslo: ad Notam Gyldendal, s. 62-94. (32 sider) 

 
Thomas, C. 2004. How is disability understood? An examination of sociological approaches. Disability and 
Society. 19(6):569-583. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0968759042000252506#.U6G-asXQeAo 

 

Råheim, M. (1997) Forståelse av kroppen som fenomen. I: H. Alvsvåg, N. Andersen, E. Gjengedal, M. 
Råheim (red). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Oslo: ad Notam Gyldendal, s. 
95-123. (28 sider) 

 
 

Delemne 2: Brukerperspektiv 
 

Anderson, Robert M. og Martha M. Funnell. 2005. Patient empowerment: reflections on the challenge of 
fostering the adoption of a new paradigm. Patient Education & Counseling. 57(2):153-7. 
http://www.ircme.m.u-tokyo.ac.jp/pdf/18th_ikyo_seminar-2.pdf 

 

Corrigan, Patrick W. 2002. Empowerment and serious mental illness; treatment partnerships and community 
opportunities. Psychiatric Quarterly, 73(3):217-228 
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016040805432#page-1 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0968759042000252506#.U6G-asXQeAo
http://www.ircme.m.u-tokyo.ac.jp/pdf/18th_ikyo_seminar-2.pdf
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1016040805432#page-1
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Corrigan, Patrick W., Dale Faber, Fadwa Rashid og Matthew Leary. 1999. The construct validity of 
empowerment among consumers of mental health services. Schizophrenia Research, 38(3):77-84 
http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(98)00180-7/abstract 

 

Askheim, Ole Petter. 2003. Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med 
funksjonshemmede, Oslo, Gyldendal akademisk 

 
Ekeland, Tor-Johan og Kåre Heggen (2007). Meistring og myndiggjering: reform eller retorikk, Oslo, 
Gyldendal Akademisk. 

 
 
 

Delemne 3: Omsorgsperspektiv 
 

Benner, Patricia og Judith Wrubel. 1989. "The primacy of caring." I The Primacy of Caring: stress and 
Coping in Health and Illness, kap 1 s. 1 – 26. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley 

 
Førland, Oddvar 2010, Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår, I Michael quarterly, nr. 7, s. 171 -180 
www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023 

 

Gjengedal, Eva. 2000. "Omsorg og sykepleie." I Omsorgstenkning: en innføring i Kari Martinsens 
forfatterskap, Herdis Alsvåg og Eva Gjengedal, red., s. 37–55. Bergen: Fagbokforlaget 

 
Martinsen, Kari. 2003. "Omsorg og sykepleie og medisin." I Omsorg, sykepleie og medisin, Kari 
Martinsen, s. 14-39. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget 

 
Martinsen, Kari. 2005. "Omsorg i sykepleien – en moralsk utfordring." I Samtalen, skjønnet og 
evidensen, s.135 – 166. Oslo: Akribe 

 
Midtbø, Toril og Solveig Hauge 2010, Når menneske vert "kalkulerbare ting" – om Skjervheim si tenkning og 
geriatrisk helsetjeneste, I Michael quarterly, nr. 7, s. 190 - 197 
www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023 

 

Nordtvedt, Per. (2001). Profesjonell omsorg- dyd eller ferdighet. I Omsorgens tvetydighet: egenart, 
historie og praksis, Knut W. Ruyter og Arne Johan Vetlesen (reds.). Oslo. Gyldendal akademisk. s. 41 – 
65 

 
Roxberg, Åsa. 2010.Om tröst och att trösta, I Michael quarterly, nr. 7, s. 282 – 286 
www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023 

 

Ruyter Knut W. (2001). Omsorg i praksis – idèer og problemer i fortid og nåtid. I Omsorgens 
tvetydighet: egenart, historie og praksis, Knut W. Ruyter og Arne Johan Vetlesen (reds.). Oslo. 
Gyldendal akademiske. s. 66 – 89 

http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(98)00180-7/abstract
http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023
http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023
http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023
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Wærness, Kari. 1984. The rationality of caring. Economic and Industrial Democracy, Vol. 5, 
s. 185 – 211 
http://eid.sagepub.com/content/5/2/185.abstract 

 

Øye, Christine 2010, Omsorgens vilkår: Om gaver og tjenester som del av relasjonsdannelse I 
institusjonspsykiatrien når brukermedvirkning vektlegges, I Michael quarterly, nr 7, s. 218 – 233 
www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023 

 
 
 

Delemne 4: Psykoterapeutiske perspektiv 
 

Beck, Aaron T. og Marjorie E. Weishaar. 2008. "Cognitive therapy." I Current Psychotherapies, 
Raymond J. Corsini & Danny Wedding, eds., s. 238-269. 8th ed. Belmont,Ca: Thomson Brooks/Cole. 

 
Beck, Aaron T. 2004. Cognitive therapy. I Case studies in psychotherapy, Danny Wedding & Raymond 
J. Corsini (eds), s. 115-133. 4th ed. Belmont,Ca: Thomson Brooks/Cole. 

 
Holte, Arne. 2000. Basal kommunikasjonsteori: har psykoterapeuter noe å lære? I Psykoterapi og 
psykoterapiveiledning: teori, empiri og praksis, Arne Holte, Geir Høstmark Nielsen og Michael Helge 
Rønnestad (reds.), s. 224-253. Oslo: Gyldendal Akademisk 

 
Kåver, Anna. 2012. Allianse: den terapeutiske relasjonen i KAT. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 
Raskin, Nathaniel J. og Carl R. Rogers. 2008. Person-centered therapy. I Current Psychotherapies, 
Raymond J. Corsini & Danny Wedding (eds), s. 130-165.. 8th ed. Belmont,Ca: Thomson Brooks/Cole. 

 
Rogers, Carl R. 2004. The case of mrs. Oak. I Case studies in psychotherapy, Danny Wedding & 
Raymond J. Corsini (eds), s. 54-76.. 4th ed. Belmont,Ca: Thomson Brooks/Cole. 

 
 
 
 

MHS700: Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (15 stp. 

Generell innføring i forskningsmetode: 

Polit, Denise F. og Cheryl Tatano Beck. 2012. Nursing Research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health 

 
Vitenskapsteori 

 
Kvernbekk, Tone (2002): Vitenskapsteoretiske perspektiver. I: Thorleif Lund (red.): Innføring i 
forskningsmetodologi. s 19-78. Oslo: Uniped Forlag. 

http://eid.sagepub.com/content/5/2/185.abstract
http://www.dnms.no/index.php?setPublikasjon=true&seks_id=80023


Master i kliniske hjelperelasjoner for sårbare grupper 2020 - 2022 19 

19 

 

 

 
Kvalitative metoder 

 
Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approahes. 3rd ed, 
Los Angeles: SAGE Publications 

 
Liamputtong, Pranee. 2012. Focus group methodology : principles and practice. London: Sage. 

 
Malterud, Kirsti (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

 
 
 

Kvantitative metoder 
 

Lund, Thorleif (red.). 2002. Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub. 
Kap 1, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 

 
 

Statistisk analyse (valgfritt etter avtale med veileder) 
 

Field, Andy. 2009. Discovering Statistics Using SPSS. 3rd ed. Los Angeles: Sage 

Griffith, Arthur. 2010. SPSS for Dummies.2nd ed. Hoboken, N.J.: Wiley 

Pallant, Julie. 2010. SPSS Survival Manual.4th ed. Maidenhead: McGraw-Hill 
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Studieretning 1d: 

Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 

1.0 Innledning 
Studiet i Avansert klinisk sykepleie (AKS) gir sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig 
videreutvikling for å kunne imøtekomme behovet til store brukergrupper med sammensatte 
og komplekse behov. Det være seg pasienter med alvorlige, kroniske og/eller 
progredierende sykdomstilstander som demens, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungelidelse 
(KOLS), diabetes, kreft, amyotrofisk lateralsclerose (ALS) og hjerneslag. 

 
Studiets hovedfokus er rettet mot utvikling av fag- og relasjonskompetanse til å 
imøtekomme behovet til nevnte grupper. Dette innebærer å utvikle større dybde og bredde 
på teoretisk kunnskap for å utøve avansert klinisk sykepleie, videreutvikle praktiske 
ferdigheter gjennom omlag 400 timer kliniske studier, lære systematisk kartlegging og 
helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand, foreta kliniske beslutninger, iverksette 
sykepleieintervensjoner og lage tiltaksplaner som kan bidra til individuelt tilpassede 
helsetjenester, samt anvende vitenskapelige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og 
forskning med tanke på kvalitetsforbedring av sykepleien. 

 
Studiet er utarbeidet etter modell av «Nurse practitioner» (NP), og er i tråd med 
anbefalinger gitt i stortingsmeldingen om Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet (Meld. St. 26 (2014-2016) for å imøtekomme behovet til store brukergrupper med 
komplekse sykdomstilstander og sammensatte behov. 

 
Nurse practitioner - NP eller Advanced Practice Nurse (APN) ble utviklet i USA på seksti-tallet 
og videreutviklet i land som Canada, England, Irland, Skottland, Korea, Japan, Singapore, 
New Zealand, Australia og Sveits, for å bedre helsetjenestetilbudet til store brukergrupper i 
primærhelsetjenesten. NP eller APN defineres som «en autorisert sykepleier, som har 
tilegnet seg kunnskap på ekspertnivå, ferdigheter i beslutningstaking, samt klinisk 
kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i 
det aktuelle land» (The International Council of Nursing, 2008). 

 
1.1 Målgruppe og opptakskrav 
Studiets målgruppe er sykepleiere med en bachelorgrad i sykepleie. Det er krav om 2 års 
relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning, og offentlig godkjenning som 
sykepleier i Norge. 

 
1.2 Sluttkompetanse og forventet læringsutbytte 
Etter endt utdanning forventes en reflektert sykepleier med høy yrkesetisk standard og 
avansert klinisk kompetanse som kan legge til rette for, og bidra til individuelt tilpassede 
helsetjenester, smidige pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå samt økt pasientsikkerhet. For 
at helsetilbudet skal fungere godt, vektlegges involvering og medvirkning av pasient/bruker 
og pårørende. 
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Kunnskap 
Etter fullført utdanning forventes det at studenten har: 

• Avansert kunnskap om sykepleie, behandling og omsorg til pasienter/brukere med 
komplekse og sammensatte sykdomstilstander 

• Inngående kunnskap om sykepleiens forebyggende, behandlende, rehabiliterende og 
lindrende funksjon 

• Utdypende kunnskap om sykepleiens administrative, undervisende og ledende 
funksjon 

 
Ferdigheter 
Etter fullført utdanning forventes det at kandidaten kan: 

• Gjennomføre systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasient/brukers 
helsetilstand og behov for hjelp 

• Analysere og vurdere komplekse problemstillinger og handle og i vanskelige 
situasjoner 

• Anvende avanserte ferdigheter i kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker 
og deres pårørende, og i tverrfaglig samarbeid 

• Forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i møte med teori og 
praksis 

 
Generell kompetanse 
Etter endt utdanning forventes det at kandidaten kan: 

• Analysere faglige problemstillinger på individ, familie/nettverk og systemnivå med 
utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner og plass i samfunnet 

• Bidra i et arbeidsliv som stiller store krav til faglighet, selvstendighet og endringsevne 
• Kommunisere faglige problemstillinger og bidra til nytenkning, utvikling og 

implementering av avansert klinisk kompetanse i behandling og omsorgstilbudet til 
pasienter og pårørende i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

• Initiere og delta i forsknings- og/eller utviklingsarbeid 
 

1.3 Studiets relevans for arbeidslivet 
Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

2.0 Studiets oppbygging og organisering 

2.1 Studiets innpass i masterstudiet i helse- og sosialfag 
Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (MaHS del I) er en av fire 
studieretninger i en mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor 
sårbare grupper. 

 
Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år og inngår som første del i en 
mastergrad i helse- og sosialfag (MaHS del I), men kan gjennomføres som en 
videreutdanning. MaHS del II kan gjennomføres på heltid over 1 år eller 2 år på deltid. 
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En kan søke opptak til hele eller deler av mastergradsstudiet. Det forutsettes karakteren C 
fra bachelorutdanningen i sykepleie for å kvalifisere til opptak på hele mastergradsstudiet. 
Opptak fra master del I til master del II, forutsetter et karakterkrav på C i gjennomsnitt, og C 
på Fordypningsoppgaven. Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-studier. 

 
 

2.2 Studiets organisering (revidert 2019) 
Avansert klinisk sykepleie er bygd opp som et helhetlig studium, med undervisning og 
kliniske studier i ukesamlinger, og faste refleksjonsgrupper som møtes jevnlig mellom 
ukesamlingene. Studiet er på 82,5 studiepoeng og er inndelt i 14 emner: 

 
Emnekode Emnets navn Stp. S1 

(H) 
S2 
(V) 

S3 
(H) 

S4 
(V) 

VAK700 Avansert klinisk sykepleie 
–Systematisk kartlegging og vurdering av 
pasientens helsetilstand i stabile faser 

5 5    

VAK701 Avansert klinisk sykepleie 
- Etikk og omsorgstenkning 

2,5 2,5    

VFM001 Avansert klinisk sykepleie 
-Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 

7,5 7,5    

VAK702 Avansert klinisk sykepleie 
-Sykdomslære, patofysiologi og farmakologi 
i akutte, ustabile og uavklarte situasjoner 

12.5  12,5   

VAK703 Avansert klinisk sykepleie 
-kommunikasjon og samhandling i akutte, 
ustabile og uavklarte situasjoner 

2,5  2,5   

VAK704 Avansert klinisk sykepleie 
- Sykdom, funksjonssvikt og mestring 

10   10  

VAK705 Avansert klinisk sykepleie 
- Omsorg ved livets slutt 

5   5  

VAK706 Avansert klinisk sykepleie 
-Fordypningsoppgave med utvalgte tema 

-organisering og ledelse 
-endringsarbeid og nytenkning 

15    15 

Sum stp.  60 15 15 15 15 
VAK707 Avansert klinisk sykepleie 

-utvikling av klinisk kompetanse via 
refleksjonsgrupper/work-shop 

8,0* 2,0 2,0 1,0 3,0 

VAK708 Avansert klinisk sykepleie 
-utvikling av klinisk kompetanse via 
simulering og ferdighetstrening 

5,5* 1,5 1,5 1,5 1.0 

VAK709 Avansert klinisk sykepleie 
-utvikling av klinisk kompetanse via klinisk 
praksis 

9*   9  

Sum stp.  22,5 3,5 3,5 11,5 4,0 
Totalt stp.  82,5 18,5 18,5 26,5 19,0 

Studiet har til sammen 12 uker teori (60 stp.) I tillegg har studiet 22.5 stp. fordelt på 17 
dager simulering og ferdighetstrening (5,5 stp.*), 6 uker klinisk praksis (9,0 stp.*) og 16 
refleksjonsgruppemøter (8 stp.*). 
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2.3 Læringsstrategier 
Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap og 
ferdigheter, med tilbakemeldinger underveis i prosessen. Studentene skal jobbe med 
emnene i studiet på ulike måter – som gruppearbeid, seminarer, work-shop, muntlige 
presentasjoner, skriftlige arbeid, ferdighetstrening i øvingsavdelingen og klinisk praksis. De 
skal også øve seg på å gi og motta tilbakemeldinger, og lære seg en analytisk holdning ved å 
jobbe med case som beskriver situasjoner de enten har møtt i praksis, kan møte i praksis 
eller ved å reflektere over erfaringer fra simulerte situasjoner. 

 
2.3.1 Refleksjonsgrupper – work-shop 
Hensikten med refleksjonsgruppene er at studenten skal utvikle kompetanse gjennom 
individuelle og felles refleksjoner med utgangspunkt i case fra klinisk praksis. Gjennom 
arbeidet i refleksjonsgruppene skal studenten bearbeide og anvende lærestoffet, herunder 
skape sammenheng mellom teori og klinisk praksis. Refleksjonsgruppene har et omfang på 
160 timer (80 timer x 2t= 160 timer)(8 stp.*) fordelt på 16 refleksjonsgruppemøter. 
Deltakelse i refleksjonsgruppene er obligatorisk, og gruppene skal fungere som faste enheter 
gjennom hele studieprogrammet. Det faglige innholdet rettes mot studiets ulike emner, og 
tilrettelegges fra høgskolen i samarbeid med studentene. 

 
Etter hver refleksjonsgruppe skal det skrives et felles refleksjonsnotat der aktuell teori 
anvendes. Refleksjonsnotatene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 
Veiledere deltar på refleksjonsgruppe-møtene innenfor de rammer som er skissert i 
retningslinjene (se retningslinjer i Canvas). 

 
Læringsutbytte: 
Ferdigheter: 
Etter endt emne forventes det at kandidaten kan: 

 Anvende kunnskap for å identifisere, analysere og kritisk vurdere problemstillinger 
fra praksis 

 Delta i faglige diskusjoner ved å formidle- og reflektere over egne erfaringer, samt få 
kjennskap til andres 

 Ha bevissthet om egen ståsted og videreutvikle fag- og relasjonskompetanse som kan 
anvendes i klinisk praksis 

 Vise ansvar for egen læring og utvikle læringsstrategier som kan benyttes i senere 
yrkespraksis 

 Anvende relevant forskning, etisk og juridiske krav i diskusjoner om klinisk praksis 
 Formidle fag- og forskning til kollegaer og andre yrkesgrupper 

 
Generell kompetanse 

 Er proaktiv i implementering av tiltak for å sikre kvalitet i praksis 
 Initiere diskusjoner og funn fra sykepleieforskning til kollegaer og andre 

medarbeidere 
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2.3.2 Simulering 
Simulering omfatter både kommunikasjon og ferdighetstrening, og er en forberedelse til 
klinisk praksis. Hensikten med simulering er at studenten skal videreutvikle og oppøve 
kliniske- og kommunikative ferdigheter gjennom veiledning og refleksjon i trygge omgivelser. 
Simuleringen har et omfang på 123 timer (82 t x1,5t = 123 timer (5,5 stp*) fordelt på 17 
dager i øvingsavdelingen. 

 
 

2.3.3 Klinisk praksis 
Hensikten med klinisk praksis er at studenten skal utvikle avansert klinisk kompetanse i møte 
med ulike pasientgrupper og deres pårørende. Studiet har 6 uker klinisk praksis, med 30 
timers praksis per uke og en selvstudiedag til jobbing med arbeidskrav knyttet til praksis. En 
påberegner en arbeidsinnsats på 40 t/uke. Dette utgjør omlag 240 timer (9,0 stp*) 

 
Praksissteder er helsehus, omsorgssenter og sykehjem, kommunale dagtilbud og 
akuttenheter, hjemmetjeneste, poliklinikker og sykehus. Praksisperiodene er hovedsakelig 
lagt til tredje og fjerde semester. 

 
Arbeidskrav i praksis 
Studenten skal føre protokoll over utvikling av egen kompetanse etter fastlagte 
retningslinjer (se Canvas). Etter gjennomført klinisk praksis skal studenten ha gjennomført og 
godkjent følgende oppgaver: 

• Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand 
• Beslutninger, intervensjoner og plan for oppfølging av pasient og pårørende 
• Pasient- og pårørendeopplæring 
• Undervisning og veiledning av fagpersonale 
• Gjennomgang av medikamentliste 
• Samtaler med pasient/pårørende 

 
Læringsutbytte 
Se gjeldende beskrivelser under de ulike emnene. 

 
2.4 Eksamen og vurderingsformer 
Det er valgt ulike eksamensformer for å teste ulike former for kunnskap. Vurderingsformen 
til de ulike eksamenene er angitt i emnebeskrivelsen. 

 
2.5 Krav til studieprogresjon 
Refleksjonsnotat og arbeidskrav fra klinisk praksis må være godkjent før studenten kan gå 
opp til eksamen. 

 
2.6 Krav om skikkethet og autorisasjon 
Søkere som får tilbud om studieplass må legge frem politiattest slik den er beskrevet i Helse- 
og omsorgstjenesteloven §5-4. 
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2.7 Fravær 
All undervisning, deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening og praksis er obligatorisk. 
Fraværet kan ikke overstige 10 % av refleksjonsgrupper og praksis, og 20 % i de andre 
arbeidsformene. 

 
2.8 Pensum 
Det er utarbeidet en egen oversikt over pensumlitteraturen til de ulike emnene. Pensum 
oppdateres fortløpende, og er publisert i Leganto. 

 
2.9 Studentutveksling og internasjonalisering (revidert 2019) 
Studentene kan tilbys studieopphold ved Stanford Health Care. Dette er aktuelt i løpet av 
tredje semester i forbindelse med klinisk praksis. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være 
ved institusjoner som Høgskolen har samarbeidsavtaler med. 

 
 

3.0 Studiets emner 

3.1 Emne VAK700: AKS - Systematisk kartlegging og vurdering av pasientens 
helsetilstand 
Emnet gir studenten innføring i rollen som avansert klinisk sykepleier. I tillegg gis det 
avansert kunnskap om kliniske undersøkelser og tilnærminger for å kartlegge pasientens 
helsetilstand med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter endt emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om rollen som avansert klinisk sykepleier 
• Avansert kunnskap om ulike elementer og tilnærmingsmåter som inngår i en 

helhetlig undersøkelse av pasient/brukers helsetilstand 
• Kunnskap om normale og unormale fysiologiske prosesser 
• Kunnskap om normale og unormale verdier og funn 
• Kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak 

 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Gjennomføre en systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasienten/brukers 
helsetilstand 

• Samhandle med pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring/tilrettelegging 
av forebyggende intervensjoner som har betydning for pasientens helsetilstand 

• Konsultere og samhandle med medisinske og/eller andre helsefaglige profesjoner 
 

Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Redegjøre for hensikten med kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens 
helsetilstand 
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• Reflektere over egne ferdigheter i kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens 
helsetilstand 

• Reflektere over rollen som AKS-sykepleier i samhandling og samarbeid med pasient, 
pårørende og andre helseprofesjoner 

 
Sentrale tema for undervisning 
Avansert klinisk sykepleie 

• AKS - rolle, funksjon og kontekst 
• Systematisk kartlegging og helhetlig vurdering av pasientens helsetilstand 
• Beslutninger, intervensjoner og utarbeidelse av tiltaksplaner 
• Anamnese, status og ulike notater 
• Konsultasjon og samarbeid med andre profesjoner 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, work-shop, kommunikasjon, ferdighetstrening og simulering, 
selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

 
Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper 

• Refleksjonsnotatet fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen 
VAK700: Avansert klinisk vurdering av pasientens helsetilstand i stabile faser (5 stp.). 
Hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 
 

3.2 Emne VAK701: AKS - Etikk og omsorgstenkning 
Emnet gir studenten inngående kunnskap om etikk og omsorgstenkning i utøvelsen av 
avansert klinisk sykepleie. Grunnleggende tenkning om begrepene helse og sykdom, å leve 
med alvorlig, kronisk og progredierende sykdom, og møte med det syke mennesket står 
sentralt i utviklingen av den kliniske hjelperelasjonen. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om mennesket som grunnleggende sårbart og avhengig 
• Avansert kunnskap om relasjonens betydning i samhandling med det syke mennesket 
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• Inngående kunnskap om kommunikasjon ut i fra et intersubjektiv perspektiv 
 

Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende kommunikasjonsteori og ulike metoder for tilnærming 
• Samhandle med pasient/bruker, pårørende og andre yrkesgrupper 
• Identifisere og analysere etiske problemstillinger i den kliniske hverdagen 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Reflektere over rollen som avansert klinisk sykepleier og profesjonell yrkesutøver i 
forhold til seg selv og i møte med andre 

 
Sentrale tema for undervisning 

• Begrepene helse og sykdom 
• Perspektiver på tilnærming til helse- og sykdom 
• Sårbarhet og lidelse som fenomen 
• Den syke kroppen som fenomen 
• Mennesket i spenningsfeltet mellom natur og kultur 
• Relasjoner og relasjonsforståelse 
• Person- og familiesentrert omsorg 
• Den profesjonelle omsorgsrollen – makt, deltakelse, brukermedvirkning 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, seminarer, work-shop, gruppearbeid, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i 
refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

 
Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper og klinisk praksis 

• Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppemøter må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen 
VAK701: Etikk og omsorgstenkning (2,5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 
3.3 Emne VFM001: AKS - Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 
Emnet gir studenten utdypende kunnskap om ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet, 
sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning, samt 
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forskningsetiske normer og retningslinjer for forskning. Ulike databaser, litteratursøk og 
faser i forskningsprosessen inngår som en del i dette emnet. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver 
• Kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning 
• Kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne, forventes det at studenten kan: 

• Gjennomføre litteratursøk 
• Se sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode 
• Analysere og forholde seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne, forventes det at studenten kan: 

• Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i skriftlige 
oppgaver 

• Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt 
forskningens relevans og nytteverdi 

 
Sentrale tema for undervisning 

• Ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepets - relevans for sykepleiefaget 
• Vitenskapsteorietiske perspektiver og metoder i sykepleie- og helsefaglig forskning 

o Fordypning i positivisme, fenomenologi og hermeneutikk, kritisk teori 
o Ulike design og metoder i kvalitativ forskning 
o Ulike design og metoder i kvantitativ forskning 

• Begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet 
• Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for forskning 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og 
skriving av refleksjonsnotat. 

 
Eksamens- vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shops og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper 
Refleksjonsnotat fra refleksjonsgrupper må være godkjent før studenten kan avlegge 
eksamen 
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Eksamen 
VFM001: Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (7,5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. 
Gradert karakter. 

 
 

3.4 Emne VAK702: Avansert sykdomslære og farmakologi i akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
Emnet gir studenten inngående kunnskap om alvorlige, kroniske og/eller progredierende 
sykdomstilstander. Fokuset er rettet mot diagnostikk og behandlingsprinsipper. Kunnskap 
om farmakologi, patofysiologiske endringer og gjenkjennelse av symptomer på 
funksjonssvikt, gir studenten grunnlag for å kartlegge og vurdere pasientens situasjon, samt 
iverksette forebyggende, behandlende og oppfølgende intervensjoner. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om ulike sykdommer, symptomer og patofysiologiske endringer 
• Forståelse for sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og 

opprettholder en sykdomstilstand 
• Inngående kunnskap om ulike kartleggingsverktøy 
• Avansert kunnskap om medikamentelle- og ikke-medikamentelle behandlingstiltak 

og hjelpemidler 
 

Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Kartlegge og vurdere pasientens helsetilstand i akutte, ustablie og uavklarte 
situasjoner 

• Anvende dialogen og relevante redskaper i systematisk kartlegging og vurdering av 
pasientens helsetilstand 

• Skille mellom normale, varianter av det normale og unormale verdier og symptomer i 
vurderinger av pasientens helsetilstand 

• Foreta beslutninger og iverksette intervensjoner basert på en helhetlig vurdering og 
det beste handlingsalternativet 

• Konsultere og samarbeide med medisinske- og andre helseprofesjoner 
• Tilrettelegge for individuelle tjenestetilbud med utgangspunkt i behov og verdier 

 
Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten har: 

• Et reflektert forhold til etiske aspekt knyttet til pleie, behandling og omsorg 
• Bevissthet om egen rolle som avansert klinisk sykepleier i samhandling, samarbeid og 

behandling 
 

Sentrale tema for undervisning 
Alvorlige, kroniske og progredierende sykdomstilstander 
-Diagnostikk- og behandlingsprinsipper i akutte, ustabile og/eller uavklarte situasjoner 
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• Avansert sykdomslære og behandling 
• Laboratorieprøver og diagnostiske undersøkelser 
• Kartleggingsredskaper og ulike metoder for tilnærming 
• Medikamentell behandling, oppfølging og teknologiske hjelpemidler 
• Ikke-medikamentell behandling og omsorg 
• Farmakologi- og medikamenthåndtering 

o Farmakokinetikk, farmakodynamikk, klasser og genetikk 
o Interaksjoner og ugunstige medikamentkombinasjoner 

• Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling 
 

Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

 
Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

• Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen 
VAKO702: Avansert sykdomslære og farmakologi (12,5 stp.). Skoleeksamen – 4 timer. 
Gradert karakter. 

 
 

3.5 Emne VAK703: AKS – Kommunikasjon og samhandling i akutte, ustabile og 
uavklarte situasjoner 
Emnet gir studenten avansert kunnskap om kommunikasjon og samhandling med alvorlige 
syke pasienter og deres pårørende. I tilnærming til pasienter i sårbare situasjoner, står 
person- og familiesentrert omsorg sentralt. Samhandling mellom og på tvers av profesjoner 
og tjenestetilbud, samt brukerinvolvering og medvirkning er sentrale prinsipp 
samhandlingen. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Avansert kunnskap om reaksjoner på sykdom og lidelse 
• Inngående kunnskap om ulike former for verbal- og nonverbal kommunikasjon 
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• Avansert kunnskap om ulike metoder for kommunikasjon, samhandling og samarbeid 
 

Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Anvende relevant metode/tilnærming i kommunikasjon med pasient- og pårørende i 
akutte, ustabile og uavklarte situasjoner 

• Involvere og samhandle med pasient og pårørende i behandlingsforløpet 
• Samhandle og samarbeide innad, mellom og på tvers av profesjoner, tjenestetilbud 

og nivå i helsetjenesten 
 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Reflekterer over egen og andres rolle i utøvelse av kommunikasjon og samhandling 
 

Sentrale tema for undervisning 
Kommunikasjon og samhandling med pasient- og pårørende 

• Kroppslige kommunikasjonsuttrykk 
• Ulike metoder for tilnærming (spikes, motiverende intervju, ask-tell-ask, ISBAR) 
• TID - modellen 
• Dialogen som redskap 

o Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker i forbindelse med 
opptak av anamnese og gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse 

o Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende (bruk av SPIKES) 
o Kommunikasjon og samhandling med barn og ungdom som pårørende 
o Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer (bruk av tolk) 

Samhandling og samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten 
 

Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, seminar, gruppearbeid, work-shop, ferdighetstrening, selvstudie, deltakelse i 
refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat 

 
Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal viser nødvendige 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminar, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

• Refleksjonsnotat fra refleksjonsgrupper må være godkjent før studenten kan avlegge 
eksamen 
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Eksamen 
VAK703: AKS - Kommunikasjon og samhandling – anamnese og systematisk klinisk 
undersøkelse OSCE (2,5 stp.). Muntlig og praktisk skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke 
bestått. 

 
 

3.6 VAK704: Sykdom, funksjonssvikt og mestring (revidert 2019) 
Emnet gir studenten innføring i grunnleggende tenkning om forebygging, rehabilitering og 
mestring av funksjonssvikt. Kunnskap om multimorbiditet, symptomkombinasjoner og 
brukerinvolvering gir grunnlag for å iverksette og legge til rette for forebyggende, 
behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak som kan bedre pasientens 
symptomhåndtering og mestringsevne, og øke helserelatert livskvalitet. Kjennskap til ulike 
profesjoner og deres arbeidsmåter er grunnleggende for forstå og samarbeide mellom og på 
tvers av profesjoner og nivå i helsetjenesten. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om forebygging og rehabilitering – verdier, lover og rettigheter, 
og modeller for omsorg 

• Avansert kunnskap om sammenhengen mellom faktorer som disponerer, utløser og 
opprettholder kombinasjoner av sykdomstilstander 

• Inngående kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, 
rehabiliterende og lindrende tiltak 

• Inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper for læring og undervisning 
• Inngående kunnskap om ulike profesjoner og deres arbeidsmåter/metoder/områder 

 
Ferdigheter 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Gjennomføre systematisk kartlegging og vurdering av pasientens funksjonsnivå 
• Involverer pasient/bruker- og deres pårørende i planlegging og gjennomføring av 

rehabiliteringsprosessen 
• Undervise og veilede pasient/bruker og pårørende ut i fra deres behov 
• Tilrettelegge 
• Initiere og samarbeide med medisinske og andre helseprofesjoner på individ og 

systemnivå 
 

Generell kompetanse 
Etter endt emne forventes det at studenten kan: 

• Ha en helhetlig tilnærming til forebygging, oppfølging og rehabilitering, for å fremme 
mestring 

• Være en ressurs for pasient/bruker og deres pårørende, kollegaer og andre 
profesjoner på eget arbeidsted 

• Reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, 
livskvalitet og håp 
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• Reflektere over egen rolle i samhandling mellom- og på tvers av profesjoner, nivå og 
helsetjenestetilbud 

 
Sentrale tema for undervisning 

• Verdier og modeller for omsorg 
• Omsorg i primærhelsetjenesten 
• Omsorgsmodell for kronisk sykdom 
• Omsorg i overgangen mellom sykehus-hjem-sykehjem 
• Sentrale verdier, lover og rettigheter 

 
Forebygging, behandling og rehabilitering 

• Multimorbiditet og symptomkombinasjoner 
• Barn med sammensatte og komplekse behov 
• Rus og helse 

 
Helsefremming og sykdomsforebygging 

• Rehabilitering gjennom sykdomsforløpet 
• Kartlegging av behov og utvikling av planer 
• Kost og ernæring 
• Søvn, hvile og fysisk aktivitet 

 
Mestring, myndiggjøring og livskvalitet 

• Stress, mestring og myndiggjøring 
• Livskvalitet 

 
Undervisning, veiledning og brukerinvolvering 

• Pedagogiske prinsipper for undervisning og læring 
• Pasientopplæring 
• Mestring, self-management og empowerment 

 
Samarbeid og samhandling 

• Oppfølging av pasient/bruker og pårørende 
• Familie, nettverk og brukerinvolvering 
• Tverrprofesjonelt samarbeid 
• Dokumentasjon og kommunikasjon 
• E-helse og velferdsteknologi 

 

Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 
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Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening i simuleringsenhet 
• Gjennomfører arbeidskrav knyttet til klinisk praksis 

 
Spesifikt for refleksjonsgrupper: 

• Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 
avlegge eksamen 

 
Eksamen VAKO704: Helhetlig pasientplan (10 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert 
karakter. 

 
 

3.7 Emne VAK705: Omsorg ved livets slutt 
Emnet gir studenten inngående kunnskap om omsorg når livet går mot slutten. Fokuset er rettet mot 
kroppslige endringer og ulike behov. Dette involverer lindring av smerter og andre ubehag, samt 
ivaretakelse av eksistensielle og åndelige behov. Omsorgen inkluderer også omsorg for pårørende. 
Samarbeid mellom og på tvers av profesjoner er en sentral del av omsorgen i denne fasen. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at studenten har: 

• Inngående kunnskap om omsorg ved livets slutt 
• Avansert kunnskap om lindring av smerter og andre ubehag 
• Inngående kunnskap om etiske og juridiske rettigheter ved livets slutt 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at studenten kan: 

• Utøve helhetlig omsorg til pasient og pårørende 
• Kartlegge, vurdere og lindre smerter og andre ubehag 
• Ivareta pasientens autonomi - involvere pasient og pårørende i beslutninger og plan 

for omsorgen 
• Tilrettelegge for en verdig død i tråd med pasient- og pårørendes ønsker 
• Bistå, støtte eller undervise kollegaer og annet helsepersonell i ivaretakelsen av den 

døende pasienten og deres pårørende 
• Ivareta og følge opp pårørende før, under og etter dødsfall 
• Konsultere, involvere og samarbeide med andre helseprofesjoner 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Reflektere over etiske aspekter relatert til pleie, omsorg og behandling ved livets slutt 
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• Etisk kompetanse om verdier og rettigheter ved livets slutt 
• Reflektere over betydningen av omsorg for seg selv og kollegaer 

 

Sentrale tema for undervisning 
Døden i historisk og kulturelt perspektiv 

 
Advanced care planning 

• Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling 
• Forberedende samtaler – pasient og pårørende 

Kropp, lidelse og lindring 
• Sammensatte og komplekse fysiske behov 
• Eksistensielle behov - sorg, tap og mening 
• Forberedende samtaler – pasient og pårørende 

Kontekst for dødsfall 
• I hjemmet, i sykehjem eller på sykehus 

o Akutte forverrelser og uventede dødsfall 
o Forventede dødsfall 
o Praktisk tilrettelegging – hjelpemidler 

Den døende pasienten 
• Tegn på at pasienten er døende 
• Lindring av smerter og andre ubehag 
• Tiltaksplaner 
• En verdig avslutning 
• Det siste stellet 
• Ritualer ved dødsfall 

Pårørende 
• Roller, behov og rettigheter 
• Verdier ved livets slutt 
• Sorg og sorgarbeid, oppfølging av etterlatte 

Etikk og profesjonalitet i utøvelse av omsorgen 
• Etiske aspekt ved pleie, omsorg og behandling ved livets slutt 
• Avansert klinisk sykepleier i spenningsfeltet mellom nærhet og distanse 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, work-shop, ferdighetstrening og simulering, selvstudie, 
deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat. 

 
Eksamen- og vurderingsformer 
Det er utformet felles- og spesifikke vurderingsformer der studenten skal vise at han/hun har 
tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

 
Felles for alle emner: 

• Aktiv deltagelse i gruppearbeid, seminarer, work-shop og refleksjonsgrupper 
• Muntlige presentasjoner av studentarbeid 
• Faglig forberedt til ferdighetstrening og simulering 
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• Gjennomfører definerte oppgaver i praksis 
 

Spesifikt for refleksjonsgrupper: 
• Refleksjonsnotat fra refleksjonsgruppene må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen 
 

Eksamen 
VAK705: Omsorg ved livets slutt (5 stp.). Individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter. 

 
 

3.8 Emne VAK706: Fordypningsoppgaven med utvalgte emner 
Emne VAK706 er inndelt i to delemner, og skal gi en videreføring og fordypning i tema tilknyttet: 

1) Organisering og ledelse 
2) Fordypningsoppgaven 

 
VAK706 - 1: Organisering og ledelse 
Emnet gir studenten innføring i organisering, ledelse og regulering av helsetjenesten. 
Sammen med kunnskap om endring og endringsledelse, kvalitetsarbeid og forskning, gir 
dette grunnlag for å møte utfordringer i helsevesenet. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Kunnskap om sentrale helsepolitiske føringer 
• Inngående kunnskap om ulike ledelsesformer 
• Inngående kunnskap om endring og endringsledelse 
• Inngående kunnskap om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i helsesektoren 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Anvende kunnskap om aktuelle lover og rettigheter i klinisk arbeid 
• Koordinere og lede tverrfaglige team 
• Anvende kunnskap om forskningsresultat som kan bidra til endring og nytenkning 
• Inspirere og involvere til fagutvikling, endringsarbeid og nytenkning på egen 

arbeidsplass 
 

Generell kompetanse 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Reflektere kritisk over eksisterende praksis 
• Kommunisere faglige problemstillinger og aktuelle metoder for fagutvikling 

 
Sentrale tema for undervisning 
Helsepolitikk, ressurser og prioritering 
Ledelse og lederskap 

• Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Ansvar, makt og myndighet 
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• Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling 
• Ledelse og koordinering av tverrfaglige team 

 
Endringsarbeid og nytenkning 

• Relasjonskunnskap som bærende element i sykepleiekompetanse 
• Kunnskapsbasert praksis 
• Den lærende organisasjonen 
• Kvalitetsarbeid i praksis 

 
VAK706 - 2: Fordypningsoppgaven 
Gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven skal studenten tilegne seg en vitenskapelig 
arbeidsmåte. Det er gitt to alternativer til utforming av oppgaven: 

1. Utarbeide en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid 
2. Utarbeide en prosjektplan for et endringsprosjekt i klinisk praksis 

 
Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema. Planen skal inneholde bakgrunn og 
kontekst for prosjektet, tidligere forskning samt en beskrivelse av databaser og litteratursøk 
Nevnte forhold skal danne grunnlag for utforming av tema og problemstilling. Mulige 
teoretiske tilnærminger beskrives og begrunnes. Metodisk tilnærming, etiske overveielser og 
nødvendige tillatelser skal også beskrives. Fremstillingen skal bære preg av selvstendige 
vurderinger, og evne til å behandle stoffet på en saklig, kritisk og analytisk måte (se 
retningslinjer i Canvas). For den som velger alternativ 2, skal bakgrunn og kontekst relateres 
til egen arbeidsplass, område for kvalitetsforbedring og hensikten med dette. Ellers er 
fremgangsmåten like med alternativ 1. (se retningslinjer for alternativ 1 og 2 i Canvas). 

 
Arbeidet med fordypningsoppgaven starter med at studenten legger frem tema og 
problemstilling i et eget seminar. Dette arbeidet følges opp med flere oppgaveseminar. Til 
oppgaven skal studenten ha et selvvalgt pensum på ca. 500 sider (se egne retningslinjer i 
Canvas). Det gis gradert karakter på fordypningsoppgaven. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten har: 

• Inngående kunnskap om databaser og litteratursøk 
• Inngående kunnskap om forskningsprosessens ulike faser 
• Oversikt over sentrale elementer i en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid og et 

kvalitetsforbedringsprosjekt 
 

Ferdigheter 
Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 

• Identifisere relevante tema for et forsknings- eller kvalitetsforbedringsprosjekt 
• Redegjøre for temaet og tidligere forskning på en vitenskapelig måte 
• Behandle stoffet på en selvstendig, saklig, kritisk og analytisk måte 
• Initiere og delta i forsknings- og/eller endringsarbeid 

 
Generell kompetanse 
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Etter fullført emne forventes det at kandidaten kan: 
• Anvende etiske prinsipper i forsknings- og/eller kvalitetsforbedringsarbeid 

 
Sentrale tema for undervisning 

• Elementer som inngår i prosjektplan for et vitenskapelig prosjekt 
• Elementer som inngår i prosjektplan for et kvalitetsforbedringsarbeid 
• Hvordan lage en poster 
• Oppgaveseminar med presentasjon av eget arbeid 

 
Undervisning- og læringsformer 
Forelesning og fremlegg av studentarbeid i seminarer. 

 
Eksamen og vurderingsformer 
VAK 706: Fordypningsoppgave med posterpresentasjon (15 stp.). 
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4.0 Eksamenskoder studieåret 2018 - 2020 
Emnekode Innhold Stp. Karakter Arbeidskrav Høst Vår Vurderingsform 
 Emne 1 - Høst       

VFM 001 Vitenskapsteori, 
forskningsetikk og 
metode 

7,5 Bestått/ ikke 
bestått 

Godkjent 
refleksjons-notat 

7,5  Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera 

VAK 700 Avansert klinisk 
vurdering av pasientens 
helsetilstand 

5 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat 

5  Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera 

VAK 701 Etikk og 
omsorgstenkning 

2.5 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat 

2.5  Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera 

 Emne 2 - Vår       

VAK 702 Avansert sykdomslære 
og farmakologi 

12.5 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat 

 10 Skoleeksamen 4 t 

VAK703 Kommunikasjon og 
samhandling - OSCE 

2,5 Bestått/ 
ikke bestått 

Godkjent 
refleksjons-notat 

 5 Praktisk skoleeksamen 
-anamnese og systematisk 
kartlegging og vurdering av 
helsetilstand 

 Emne 3 - Høst       

VAK704 Helhetlig pasientplan 10 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjonsnotat 
og arbeidskrav i 
praksis 

10  Individuell hjemme-eksamen 
Innlevering i Inspera 

VAK705 Omsorg ved livets slutt 5 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat 
og arbeidskrav i 
praksis 

5  Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera 

 Emne 4 - Vår       

VAK706 Fordypnings-oppgave 15 Gradert 
A-F 

Godkjent 
refleksjons-notat 
og arbeidskrav i 
praksis 

 15 Individuell hjemme-eksamen. 
Innlevering i Inspera 

*I studiet er det innbakt 22,5 studiepoeng FFR. Disse er fordelt på følgende måte: Refleksjonsgruppemøter 8.0 stp. 
Ferdighetstrening og simulering 5,5 stp. Klinisk praksis 9,0 stp. 
 Sum studiepoeng 60   30 30  

VAK 707 Utvikling av klinisk 
kompetanse via 
refleksjonsgrupper/work 
-shop 

8,0* Bestått/ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Gruppe – innlevering i Canvas 
Bestått/ikke bestått 

VAK 708 Utvikling av klinisk 
kompetanse via 
simulering og 
ferdighetstrening 

5,5* Bestått/ ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Bestått/ikke bestått 

VAK 709 Utvikling av klinisk 
kompetanse via klinisk 
praksis 

9,0* Bestått/ ikke 
bestått 

Refleksjons-notat 
må være 
godkjent 

  Bestått/ikke bestått 

 Stp. VAK707-709 22,5      

 Studiepoeng totalt 82,5      
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Studieplan 
Tverrfaglig videreutdanning i 

psykososialt arbeid 
med barn og unge 

60 studiepoeng 
 

Etter fullført utdanning kan man søke innpass i 2.året i Mastergrad i helse- og sosialfag, 
kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde 

 
 

Utarbeidet første gang på grunnlag av kravspesifikasjon fra Sosial- og helsedirektoratet. 
Godkjent i høgskolestyret ved Høgskolen i Molde 6. juni 2007. 

Studieplanen er revidert og ajourført i forhold til nye kravspesifikasjoner fra Helsedirektoratet 2009, 
2010, 2012 og 2014, 2016, 2018 og 2020. 



2 

 

 

Innhold 
FORORD ...................................................................................................................... 4 
1 INNLEDNING ....................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrunn for studiet .............................................................................................................. 5 
1.2 Opptakskrav........................................................................................................................... 5 
1.3 Målgrupper ............................................................................................................................ 5 
1.4 Sluttkompetanse/forventet læringsutbytte ............................................................................. 6 

2.0 OPPBYGGING, ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET ................... 7 
2.1 Oppbygging av studiet ........................................................................................................... 7 
.2 Videre studiemuligheter ............................................................................................................ 7 
2.3 Innhold i studiet ..................................................................................................................... 8 

3.0 STUDIE- OG ARBEIDSFORMER ................................................................... 12 
3.1 Organisering av studiet ........................................................................................................ 12 
3.2 Veiledningsgrupper ............................................................................................................. 12 
3.3 Utviklingsprosjekt, arbeidskrav ........................................................................................... 12 
3.4 Fordypningsoppgave ................................................................................................................. 13 

4.0 FRAVÆR ............................................................................................................. 13 
5.0 PENSUM .............................................................................................................. 13 
6.0 VURDERINGSFORMER .................................................................................. 14 



3 

 

 

 



4 

 

 

FORORD 

 
Høgskolen i Molde har siden 2007 utdannet syv kull med studenter i denne videreutdanningen, den 
inngår som et tiltak med bakgrunn i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse fra 
(2004 – 2007). 

 
Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, 
barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal blant annet utvikle ferdigheter i å identifisere 
og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet. Utdanningen skal også gi 
kunnskap om nærmiljøets støttende funksjoner i forhold til barn og ungdoms psykiske helse og 
utvikle ferdigheter knyttet til å styrke barn og unges familie og sosiale nettverk. 

 
I Norge behandles rundt 5 prosent og av barn og ungdom i alderen 0-17 år hvert år i psykisk 
helsevern for barn og unge (BUP). Blant jenter i alderen 15-17 år har andelen som får diagnoser i 
BUP steget i femårsperioden fra 2011 til 2016, fra 5 prosent til 7 prosent per år. De hyppigst 
forekommende diagnosene i denne gruppen er depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og 
spiseforstyrrelser. I aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år er diagnoseforekomsten høyere hos gutter. 
Dette skyldes at de har høyest risiko for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, som 
ADHD, autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. 
(Folkehelseinstituttet 2018) 

 
450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller 
misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser. Det er stor variasjon 
mellom barna, og mange klarer seg bra. Helsepersonell og andre virksomheter må dessuten være 
kjent med plikten de har til å kartlegge familier med barn, særlig ved alvorlige tilstander der barna 
kan være i behov av behandling og oppfølging. Vi må ha et stort fokus på familier og barn hvor 
foreldrene har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk og gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Bare slik kan vi forbygge alvorlige konsekvenser for barna. (Utdrag fra rapport fra 
Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet 2011) 

 
Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert 
hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må 
tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større 
fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i 
kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for 
å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

 
Utdanningen er yrkesrettet og praksis nær, den kan inngå som første del av mastergrad i helse- og 
sosialfag – kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper ved Høgskolen i Molde. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for studiet 
Videreutdanningen ble etablert som et tiltak med bakgrunn i regjeringens strategiplan for barn og 
unges psykiske helse (2004 – 2007). Utdanningen er videreført av regjeringen med begrunnelse av 
at økt kunnskap skal styrke lokal kompetanse om barn og unges psykiske helse i et samlet 
sektoroverskridende og samordnet lokalt/ kommunalt tilbud. 

 
Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 – 23 år og har tre hovedområder: 

 
• Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov. 
• Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene. 
• Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning. 

Høgskolen i Molde forplikter seg til å samarbeide med brukerorganisasjoner i denne 
videreutdanningen. Brukerne skal trekkes inn i utdanningen for å operasjonalisere 
brukerperspektivet. 

 
1.2 Opptakskrav 
Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, 
fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, 
førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- 
og ungdomsarbeid med minimum 50 %. 

 
Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå 
kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og 
herunder retningslinjer for vurdering av realkompetanse. 

 
Det er en intensjon at det knyttes kontakt mellom Høgskolen i Molde og arbeidsgiverne som gir 
arbeidsgiver mulighet for innspill til utdanningen og tanker for hvordan arbeidsgiver skal benytte 
den nyervervede kompetansen. 

 
1.3 Målgrupper 
Høgskolen skal tilrettelegge videreutdanningen for en flerfaglig målgruppe innen de fagområdene 
som er nevnt under punkt 1.2. 

 
Det vil bli lagt vekt på å få til geografiske og tverrfaglig sammensatt studentgrupper. 

Søkere kan være 

- ansatte i barnehager 
- ansatte i skoler 
- ansatte i pedagogisk-psykologiske tjeneste 
- ansatte i helse- og omsorgstjenester 
- ansatte i kriminalomsorgen og politi 
- ansatte i kultur- og fritidssektoren 



1.4 Sluttkompetanse/forventet læringsutbytte 
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En kandidat med fullført utdanning skal: 

Kunnskap: 
Ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon i 
praksis. 

 
Ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos 
barn, ungdom og unge voksne. 

 
Ferdigheter: 
Kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, 
ungdom og unge voksne. 

 
Skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og 
familier med behov for hjelp. 

 
Generell kompetanse: 
Ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn, 
unge og deres familier. 

 
Kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle 
instanser og brukere i egen kommune. 



2.0 OPPBYGGING, ORGANISERING OG INNHOLD I STUDIET 
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Delemne 4 Delemne 3 Delemne 2 

Delemne 1 

Fullført videreutdanning 

7,5 
studiepoeng 

• Vitenskapsteori og forskningsmetode 

7,5 
studiepoeng 

• Kliniske hjelperelasjoner 

• Presentasjon av egen forskning 
studiepoeng Masteroppgave 45 

 
 

2.1 Oppbygging av studiet 
Studiet er en tverrfaglig og tverretatlig videreutdanning, organisert som et deltidsstudium over 2 år. 
Studiet består av 4 delemner: 

 
1) Kompetanse- og tjenesteutvikling 
2) Psykisk helse hos barn og ungdom 
3) Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom. 
4) Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer 

 
Delemne 1 er et langsgående emne gjennom hele studiet. Oppmerksomheten rettes mot utvikling 
av kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praksis og forholdet mellom disse. Emnet knyttes tett 
opp til refleksjon og veiledning over organisering og egen praksis. 

 

 
.2 Videre studiemuligheter 

 

• Kan søke innpass i 2.året i Mastergrad i helse- og 
sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare 
grupper ved Høgskolen i Molde 

 
 



2.3 Innhold i studiet 
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Delemne 1 

Kompetanse og tjenesteutvikling, 15 studiepoeng 

Læringsutbytte: 
Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; 

• Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, prosjekter og i 
klinisk arbeid. 

• Anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, prosjekter 
og i klinisk arbeid. 

• Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og 
sosialfaglig forskning. 

• Anvende kunnskap om forskningsetikk. 
• Analysere hvordan sammenhenger mellom psykisk helse og biologiske, psykologiske, 

kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold gjenspeiles i fagteorier og 
behandlingsperspektiver. 

 
Sentrale delemner: 

• Filosofiske og vitenskapsteoretiske perspektiver og forståelse. 
• Kvantitativ og kvalitativ forskning og forskningsmetoder. 
• Barn- og ungdoms psykiske helse – historiske utviklingslinjer, nåtidige problemstillinger og 

framtidige utfordringer. 
• Barn og unge, deres familier og nettverk, med utgangspunkt i ulike terapeutiske forståelser, 

holdninger og ferdigheter 
o fra dynamiske retninger 
o fra kognitive/adferds analytiske retninger 
o fra familie-/ språk og systemanalytiske retninger 
o fra kulturpsykologiske retninger 

• Samfunnsvitenskapelige perspektiver – samfunnsskapte belastninger og bidrag til 
helsefremmende arbeid. 

• Tjenesteutvikling og endringsarbeid – om ansvar og tverrprofesjonelt samarbeid. 

Læringsaktivitet: 
Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, refleksjonsnotater, arbeidskrav og selvstudie. Utkast 
til skriftlig prosjektplan for utviklingsprosjekt leveres i slutten av andre semester. 

 
Vurderingsordninger: 
Eksamensoppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode som individuell hjemmeeksamen første 
semester. Muntlig individuell skoleeksamen siste semester. 



Delemne 2 

9 

 

 

 

Psykisk helse hos barn og ungdom, 20 studiepoeng 

Læringsutbytte: 
Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; 

• Vise helhetlig forståelse for barn og ungdoms psykiske helse og kunne identifisere tegn på 
psykososiale problemer og psykisk uhelse. 

• Vise forståelse for, og kunnskap om, grunnleggende vilkår for å fremme og videreutvikle barn 
og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. 

• Analysere faglige problemstillinger historiekritisk og reflektert i forhold til ulike perspektiver 
på normalitet og normalutvikling hos barn, ungdom og unge voksne og deres nærmiljø. 

• Anvende kunnskaper om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer. 

Sentrale delemner: 
• Psykososial beskyttelse og risiko. 
• Perspektiver på barndom, ungdom og kultur – om oppvekstsvilkår, utviklingshistorie, 

identitetsdannelse, gruppetilhørighet, kropp, kjønn og seksualitet. 
• Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv – tilknytning og selvdannelse. 
• Kliniske tilstandsbilder hos barn og unge – forståelse og behandlingsoversikt. 
• Barn og ungdom som lever i disharmoniske familier. 
• Barn og ungdom som lever i familier med alvorlige psykiske lidelser, familier med vold 

eller rusproblematikk, omsorgssvikt. 
• Migrasjon og psykisk helse 

Læringsaktivitet: 
Forelesning, nettstudier, veiledningsgrupper, refleksjonsnotater, arbeidskrav og selvstudie. 

 
Vurderingsordninger: 
Individuell hjemmeeksamen. 



Delemne 
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Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og 
ungdom, 10 studiepoeng. 

Læringsutbytte: 
Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; 

 
• Analysere politikkutforming, rettigheter og samhandling mellom brukere og profesjonelle. 
• Analysere rammer og innhold i lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som 

regulerer og styrer det psykososiale arbeidet overfor barn, ungdom og unge voksne. 
• Vise kunnskaper om tjenestetilbudet oppbygging lokalt, ha oversikt over lokale og regionale 

tiltak som har til hensikt å påvirke barn og unges psykiske helse. 
• Identifisere strukturer som er fremmende og hemmende for barns og unges utvikling. 
• Anvende kunnskap knyttet til organisering og samordning av tjenestetilbud for barn og unge. 
• Initiere teamarbeid og prosjekt knyttet til tiltak og ordninger som inkluderer alle barn ved å 

fokusere på mangfold, fellesskap, deltaking, og ellers ha et særskilt fokus på hjelp som møter 
det enkelte barns behov. 

 
Sentrale delemner: 

• Overordnede konvensjoner, lover og forskrifter. 
• Forvaltning av taushetsplikt i praksis. 
• Organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige 

tjenester til barn og unge. 
• Samarbeidskunnskap internt i organisasjon og mellom organisasjoner. 
• Individuell plan – brukerstyrte tjenester. 
• Frivillige, selvhjelps – og brukerstyrte tiltak. 

Læringsaktivitet: 
Forelesning, nettstudier, planlegge, gjennomføre utviklingsarbeid/dialogkonferanse i gruppe, 
veiledningsgrupper, refleksjonsnotater, arbeidskrav og selvstudier. 

 
Vurderingsordninger: 
Planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekt, dokumentert i prosjektrapport. 



Delemne 
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Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske 

Dilemmaer, 15 studiepoeng. 

Læringsutbytte: 
Ved å fullføre dette emnet, forventes det at studenten vil være i stand til å; 

 
• Kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljøet som øker 

barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier 
og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninger. 

• Legge til rette for barn og unges utvikling, i et samarbeid med barnet, familie og nettverk. 
• Analysere barn og unges utfordringer og vansker og foreslå tiltak basert på kunnskap på feltet. 
• Vise kunnskap om eget ansvarsområde og evne til å anvende eget fags særegne bidrag i 

psykososialt arbeid med barn, ungdom og unge voksne. 
 

Sentrale delemner: 
• Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge – konkrete 

eksempler. 
• Kartlegging av psykososiale risikofaktorer og sosiale beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet 
• Behovs – og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes 

kompetanser og ressurser. 
• Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning. 
• Hvordan ulike arbeidssteder og arbeidsmåter i fht barn og ungdom med psykososiale 

utfordringer – forståelse, vurderinger og handlingsalternativer sett fra ulike perspektiv. 
 

Læringsaktivitet: 
Forelesninger, nettstudier, veiledningsgrupper, refleksjonsnotater, arbeidskrav og selvstudier. 

 
Vurderingsordninger: 
Individuell skriftlig fordypningsoppgave. 
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3.0 STUDIE- OG ARBEIDSFORMER 

3.1 Organisering av studiet 
Studiet gjennomføres over 2 år (4 semestre) med til sammen 12 samlinger med forelesninger ved 
Høgskolen i Molde. I tillegg kommer selvstudie i form av nettforelesninger, oppgaver og 
arbeidskrav i læringsplattformen Canvas. Studenten skal også legge fram tema som han/hun er 
opptatt av i praksis eller teori overfor andre studenter. 

 
Studentene skal i hele studietiden delta i veiledningsgrupper, med veileder, fordelt på 12 timer pr. 
semester. Det skal tilstrebes å ha minst 4 gruppesamlinger, med veileder, i semesteret. 
Veiledningsgruppen kan samlet gjennomføre et utviklingsprosjekt og levere en felles rapport basert 
på dette prosjektet, se 3.3. Tid til dette arbeidet kommer i tillegg til samlinger og 
veiledningsgrupper. 

 
3.2 Veiledningsgrupper 
Veiledningsgruppene er på mange måter «hjertet» i utdanningen. Deling og utvikling av kunnskap 
og fagpersonlig kompetanse står i fokus. 

 
Utdanningen søker å være en teoretisk – praktisk utdanning. Studentene vil ha erfaring fra arbeid 
med barn og unge og/eller være i arbeid der barn- og unge er målgruppe i minimum 50 prosent i 
løpet av hele studietiden. Innholdet legges tett opp mot deltagernes praksis. 

 
Gruppemedlemmene kan få veiledning på enkeltsaker og organisering av hjelpetilbud i gruppa. 
Gruppa kan dermed fungere rettledende og fylle rommet mellom praksis og teori. 
Veiledningsgruppene vil være utgangspunktet for utviklingsprosjektet. 

 
Det vil også gis veiledning på utviklingsprosjektet i veiledningsgruppene. Det er utarbeidet egne 
retningslinjer for arbeidet i veiledningsgruppene. Gruppene skal så langt mulig settes sammen 
tverrfaglig. 

 
3.3 Utviklingsprosjekt, arbeidskrav 
De siste tiårene er kommunal organisering av tjenestetilbud under stadig omorganisering og nye 
behov skal dekkes. Tjenester er i stadig utvikling. Brukere stiller nye krav, og tjenesteytere må 
endre tjenestene slik at de dekker brukernes behov på bedre måter. All omorganisering påvirker 
forholdet mellom tjenestetilbud. Det kan skape stress og påvirke kvaliteten på tilbudet. Derfor er 
utvikling av tjenestetilbud og samarbeid mellom ulike etater en viktig del av dette studiet. 
Studentene skal lære å planlegge, styre og evaluere slike utviklingsprosesser. 

 
Hver handlings- og refleksjonsgruppe har ansvar for å gjennomføre et utviklingsprosjekt relatert til 
et arbeidssted/ en kommune. Utviklingsprosjektet skal basere seg på kunnskap studentene får 
gjennom studiet og brukermedvirkning. 

 
Veiledningsgruppen, eller andre gruppesammensetninger hvis aktuelt, må diskutere seg fram til et 
område for utvikling de sammen vil gå inn i. Deretter må gruppa gå gjennom kunnskap på området. 
Litteratursøk er en del av dette arbeidet. Tema for utviklingsprosjektet skal utformes i prosjektskisse 
i løpet av 2. semester og godkjennes av faglærer på høgskolen. 

 
Dernest må gruppen planlegge og gjennomføre utviklingsprosjektet. Avslutningsvis bearbeider 
styringsgruppa resultatene og skriver prosjektrapport. 
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3.4 Fordypningsoppgave 
Studentene skal formulere en problemstilling som er relatert til psykososialt arbeid for barn og 
unge. Problemstillingen skal behandles grundig ved å vise til aktuell litteratur og forskning. 

 
Det kan være aktuelt å utarbeide prosjektplan for masteroppgave som fordypningsoppgave. Egne 
retningslinjer for fordypningsoppgaven, evt. prosjektplan blir gjort tilgjengelig. 

 
4.0 FRAVÆR 

All undervisning og deltakelse i handlings- og refleksjonsgrupper og dialogkonferanser er 
obligatorisk. Fraværet kan ikke overstige 20 prosent i semesteret i hver av arbeidsformene. 
Besvarelser på nettet er på samme måte obligatoriske. Ved fravær fra undervisning skal det skrives 
et teoretisk notat på tema som er gjennomgått i undervisning, 1- 2 sider. Ved fravær i 
veiledningsgruppen skal det skrives en litteraturlogg på 1 – 2 sider. 

 
5.0 PENSUM 

Pensum blir gjort tilgjengelig for hvert semester. 
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6.0 VURDERINGSFORMER 

 
Eksamenskoder og vurderingsformer 2020 - 2022 

 
Kode Innhold Stp Stp under 

delemne 
Karakter HØST VÅR Utløser 

studiepoeng 
produksjon 

Vurderingsform 

 Høst 2018 Vår 2019        

VBU 
730 

Vitenskapsteori og 
metode 

7,5 1 Bestått/ 
ikke 
bestått 

7,5  1. semester Individuell 
hjemmeeksamen. 
Innlevering i 
Inspera 

VBU 
731 

Psykisk helse hos 
barn, og ungdom– 
analyse av klinisk 
situasjon 

20 2 Gradert 
karakter 

 20 2. semester Individuell 
hjemme eksamen. 
Innlevering i 
Inspera 

 Høst 2019 Vår 2020    7,5 20   

VBU 
732 

Utviklingsprosjekt 
planlegge, 
gjennomføre og 
evaluere samt skrive 
prosjektrapport 

10 3 Bestått/ 
ikke 
bestått 

10  Juni 4. 
semester 

Gruppe el 
individuell 
eksamen. 
innlevering i 
Inspera. 

VBU 
723 

Fordypningsoppgave 15 4 Gradert 
karakter 

 15 Juni 4. 
semester 

Individuell 
hjemme eksamen. 
Innlevering 
Inspera 

VBU 
733 

Utvalgte tema fra alle 
fire emner. 

7,5 1 Gradert 
karakter 

 7,5 Juni 4. 
semester 

Muntlig 
individuell 
eksamen. 

 Sum studiepoeng 60   17,5 42,5   

 

Intern sensor på alle eksamener med bestått/ikke bestått. 
 

Ekstern og intern sensorer på alle eksamener med gradert karakter. 
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1. Innledning 
 
Mennesker med ulike funksjonshemminger har ressurser og utviklingsmuligheter som må 
sees og anerkjennes av tjenesteyter. Samtidig må deres individuelle behov møtes med 
tilpasset hjelp og forståelse for kontekstens betydning. Videreutdanningen i habilitering og 
miljøarbeid er rettet mot tiltak og tjenester for funksjonshemmede, med spesielt fokus på 
mennesker med autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming og utfordrende 
atferd. 

 
Personer med utfordrende atferd utgjør en ressurskrevende gruppe for tjenesteapparatet. 
Atferden er ødeleggende for personen selv og utgjør en utfordring for andre. Den griper inn 
i alle livsområder og setter personens livskvalitet i fare. Kunnskap om forebygging og 
endringsarbeid er derfor nødvendig. Multifunksjonshemmede er mennesker med 
omfattende og sammensatte vansker, og med et stort hjelpebehov. De kan ha motoriske, 
somatiske og helsemessige utfordringer i tillegg til vansker knyttet til kognitive funksjoner, 
kommunikasjon og samspill. Personer med autismespekterforstyrrelser har en vedvarende og 
nevrologisk utviklingsforstyrrelse. Denne påvirker ferdighetene til å kommunisere og ha sosial 
interaksjon med andre 

 
Mange av utfordringene tjenesteytere møter handler om kommunikasjon og samspillet med 
pasient / bruker, der relasjonen er selve kjernen. Relasjonen til pasient / bruker vil i de fleste 
tilfeller være en "døråpner". Det er gjennom samarbeid og tillit at endringer kan skje. Også 
ved inngripende tiltak, f eks. ved bruk av tvang, vil relasjonen være avgjørende for hvordan 
personen opplever og nyttiggjør seg tiltaket, og ikke minst for hvordan en får til samarbeid i 
etterkant. Det handler også om utfordringer knyttet til det å få til et konstruktivt samarbeid 
med andre instanser for å sikre at tjenestene blir koordinerte og helhetlige. 

 
Habilitering er en planlagt prosess som innebærer at brukeren skal oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Miljøarbeid har til 
hensikt å bidra til at enkeltindividet opplever livsmestring, livsglede og får god livskvalitet i 
samspill med andre eller alene. Dette kan beskrives som en systematisk tilrettelegging av 
fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet. Det betyr at den profesjonelle yrkesutøveren 
tilrettelegger og systematiserer ulike faktorer i miljøet rundt den enkelte for å skape 
trygghet og variasjon. 



[Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde] 

4 
[Studieplan for videreutdanning i habilitering og miljøarbeid] 

 

 

 
Gjennom utdanningen skal studentene utvikle evne til å gi omsorg, veiledning og tjenester ut fra 
brukerens behov, med sikte på å øke livskvalitet og velferd. Studentene forberedes til 
yrkesutøvelse bygget på respekt og empati og til å kunne begrunne handlingsvalg slik at de kan 
utføre godt metodisk arbeid på individ – og samfunnsnivå. De skal kunne utarbeide og delta i 
gjennomføring av individuelle planer sammen med bruker og andre yrkesgrupper. 

 
Utdanningen skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og 
habiliterende arbeid og har som mål å styrke handlings- og relasjonskompetansen nærmest 
pasient / bruker. Samtidig skal studenten oppnå en begynnende forskningskompetanse. 
Videreutdanningen vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte 
krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester. 

 
 
 

1.1. Målgruppe og opptakskrav 
Utgangspunkt for opptak er relevant høgskoleutdanning på bachelornivå. Aktuelle 
profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, 
førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer. I tillegg er det krav til minst ett års 
relevant yrkespraksis etter fullført bachelorutdanning. Unntak fra praksiskravet kan 
vurderes. Det er krav om at studentene under utdanning har minst 50 % stilling av relevans 
for studiets emner. Søkere med annen tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli 
tatt opp som studenter. Det er utarbeidet egne opptaksregler, og herunder retningslinjer for 
vurdering av realkompetanse. Opptak til andre del av mastergradstudiet i helse- og sosialfag 
ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre. 

 
 

1.2. Sluttkompetanse/forventet læringsutbytte 
Vi forventer at gjennomført studie skaper reflekterte praktikere med høy etisk standard og 
avansert kunnskap om samordning, samarbeid og samhandling. Kandidatene skal spesielt ha 
innsikt i tiltak og tjenester for målgruppen, og hvordan bidra til bedring av livskvalitet. 
Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 

• Har avansert kunnskap i systematisk og målrettet arbeid rettet mot personer med 
psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, multifunksjonshemming 
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og utfordrende atferd 

• Har inngående kunnskap om funksjonshemming, inkludering og deltakelse 
• Har inngående kunnskap om fagspesifikke kliniske og pedagogiske 

tilnærmingsmåter innen funksjonshemmingsfeltet 
 
Ferdigheter 

• Kan planlegge, gjennomføre og evaluere tiltaks-/endringsarbeid for og med 
mennesker med funksjonshemming 

• Kan bruke relevante metoder for forskning og fagutvikling på en selvstendig måte 
• Kan initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på forståelse og respekt for brukernes 

erfaringsverden 
 
Generell kompetanse 

• Kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på nye områder innenfor 
fagfeltet 

• Kan anvende relasjonskompetansen overfor funksjonshemmede med ulike 
utfordringer, familier og hjelpeapparat 

• Kan beherske fagområdets uttrykksformer og utøve omfattende selvstendig arbeid 
• Kan kommunisere om faglige problemstillinger innen fagområdet, og utøve kritisk og 

etisk refleksjon 
 
 
2. Studiets oppbygging og organisering 

 
 

2.1. Studiets innpassing i masterstudiet i helse- og sosialfag 
Studiet er en tverrfaglig videreutdanning organisert som et deltidsstudium over 2 år, og 
inngår som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. Videreutdanning er en av fire alternative 
studieretninger som kan gjennomføres som en egen selvstendig utdanning, eller inngå som 
første del av masterstudiet. Alle videreutdanningene har et fokus på den kliniske 
hjelperelasjonen som utøves i direkte kontakt med pasient/bruker, deres familie og nettverk. 
Det legges også opp til noen felles emner, blant annet i vitenskapsteori og metode, 
tverrprofesjonelt samarbeid og etikk. I tillegg har alle videreutdanningene lagt opp til en 
fordypningsoppgave, der studentene kan få fordype seg i tema og problemstillinger som er 
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relevant for studiets fagområde. En god del av undervisningen vil være felles for de fire 
faglige innretningene. 

 
 

2.2. Studiets organisering 
Studiet er på 60 studiepoeng og er inndelt i 6 emner som tas på deltid over to år. 

 
 

Emnekode Emnets navn Stp O/V* S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) 
VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 7,5 O 7,5    
VHM720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse 10 O 10    
VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid 10 O  10   
VHM722 Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk 

refleksjon 
5 O  5   

VHM723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger 12,5 O   12,5  
VHM724 Fordypningsoppgave 15 O    15 

*) O - Obligatoriske emner, V - Valgbare emner 
 

Studiet har tilsammen 12 ukesamlinger. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester. 
Studentene vil bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet). Fjerde semester skal 
det skrives en fordypningsoppgave som er basert på klinisk utviklingsarbeid i egen praksis. 
Det legges opp til en læringsstrategi som vektlegger aktiv bearbeidelse av kunnskap med 
tilbakemeldinger underveis i læringsprosessen. Studentene skal arbeide på ulike måter med 
emnene i studiet, blant annet gjennom muntlige presentasjoner og skriftlige oppgaver. De 
skal øve seg på å gi og motta tilbakemelding på muntlig og skriftlig arbeid, og lære 
problemløsende holdning gjennom å jobbe med kasus som beskriver utfordringer de kan 
møte i praksis. 

 
2.3. Klinisk og/eller pedagogisk erfaring 

Det tilrettelegges for slik erfaring gjennom ferdighetstrening og klinisk utviklingsarbeid på 
egen arbeidsplass. Dette er knyttet til emne VHM723, som omfatter kliniske og pedagogiske 
tilnærminger, og fordypningsoppgaven "klinisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass" 
(emne VHM724). Emnene skal blant annet bidra til å knytte teori og praksis sammen. Der er 
derfor en forutsetning at studentene har minimum 50 % stilling under utdanning. En legger 
opp til ferdighetstrening der studentene tar med seg situasjoner/problemstillinger fra egen 
arbeidsplass inn i refleksjonsgruppene. 
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2.4. Refleksjonsgrupper 

Refleksjonsgruppene vil være en sentral del av læringsformen ved studiet, der en utvikler 
kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske og pedagogiske 
situasjoner. Deltakelse i refleksjonsgruppene er obligatorisk. Studentene tar med aktuelle 
problemstillinger fra praksis inn i gruppene. Gjennom arbeid i refleksjonsgruppene skal 
studentene bearbeide og anvende lærestoff, herunder skape sammenheng mellom teori og 
praksis. Studentene skal også skrive to refleksjonsnotat i løpet av studiet. 
Refleksjonsnotatene er obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp 
til eksamen i emne VHM720 og emne VHM723. Refleksjonsgruppene skal så langt som mulig 
settes sammen tverrfaglig. Gruppemøtene legges hovedsakelig utenfor forelesningsdagene. 
Det gis veiledning tilsvarende 10 t pr. gruppe hvert semester. Det er utarbeidet egne 
retningslinjer for arbeidet i refleksjonsgruppene. 

 
Refleksjonsgruppen skal gi studenten kunnskap i å identifisere, analysere og vurdere 
problemstillinger fra praksis på en systematisk måte. De vil få trening i å formidle egne 
erfaringer og lytte til andres, ved å delta i faglige diskusjoner. Videre skal gruppene bidra til 
høyere bevissthet om eget ståsted, samt videreutvikle relasjonskompetansen som kan 
anvendes i klinisk praksis. 

 
 

2.5. Fravær 
All undervisning, deltakelse i refleksjonsgrupper og dialogkonferanser er obligatorisk. 
Fraværet kan ikke overstige 20 prosent i semesteret i hver av arbeidsformene. Ved fravær 
over 20 prosent fra undervisning og refleksjonsgruppen, skal det skrives en 
erstatningsoppgave. 

 
2.6. Pensum 

Det utarbeides en egen oversikt over pensumlitteraturen. Denne vil kunne oppdateres 
fortløpende. Pensumbøker kan kjøpes i høgskolens bokhandel (Odin). 
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3. Studiets hovedemner 

 
 

3.1. Emne VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode 
 
Beskrivelse 
Deler av dette emne skal være felles med de andre videreutdanningene, men vil i tillegg 
knyttes til eget fordypningsområde. Studenten skal bli kjent med aktuelle kliniske 
forskningsprosjekter. Ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og forskningsmetoder vil bli 
belyst i forhold til videreutdanningens aktuelle arbeidsfelt og problemstillinger. Det blir 
viktig å klargjøre hvilke undersøkelsesmetoder som er relevante i forhold til de tema og 
fenomen som er sentrale innen fagområdet til enhver tid. 

 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten: 

• Kjenner til de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver, samt har 
kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder. 

• Kan reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i 
helse- og sosialfaglig forskning 

• Kan anvende kunnskap om forskningsetikk 
 
Sentrale tema 

• Anvendt atferdsanalyse, kritisk teori, hermeneutikk og fenomenologi 
• Aktiv og kritisk tilnærming til datainnsamling 
• Hvordan tilpasse metode og design for ulike type forskningsspørsmål 
• Medforskning / deltagende forskning 
• Analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data 
• Reliabilitet, validitet og transparens 

 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper og selvstudium 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Skriftlig individuell skoleeksamen 
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3.2. Emne VHM 720 Funksjonshemming, inkludering og deltakelse 

 
Beskrivelse 
Emne VHM 720 skal tilby en fordypning i ulike perspektiver og tilnærmingsmåter, og har et 
fokus på funksjonshemming generelt og utviklingshemming spesielt. 

 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten: 

• Har inngående kunnskap om funksjonshemming, inklusive 
autismespekterforstyrrelser, utfordrende atferd og multifunksjonshemming 

• Kan analysere sammenhenger mellom funksjonshemming, biologiske, psykologiske 
og sosiale forhold, basert på fagteori og ulike behandlingsperspektiver 

• Kan identifisere aktuelle samfunnsskapte og funksjonshemmende barrierer 
• Kan anvende relevante strategier for å fremme selvbestemmelse, myndiggjøring, 

inkludering og deltagelse. 
 
Sentrale tema 

• Funksjonshemming og utviklingshemming, inklusive autismespekterforstyrrelser, 
utfordrende atferd og multifunksjonshemming 

• Ulike perspektiv på tilnærming til mennesker med funksjonshemming 
• Helhetlig arbeidsmodell 
• Ulike utrednings- og kartleggingsverktøy 
• Ulike diagnosekriterier (system); ICF/ICD10/DSM V 
• Relasjonsarbeid, kommunikasjon, samhandling mellom tjenesteyter og pasient / 

bruker 
• Stigmatisering, ekskludering, lært hjelpeløshet/hjelpavhengighet 
• Inkludering og deltakelse 
• Brukermedvirkning/ myndiggjøring / selvbestemmelse 
• Familie- og nettverksperspektiv 
• Kulturell forståelse sett i forhold til funksjonshemming, inkludering og deltakelse 

 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, gruppeoppgaver, utviklingsarbeid i egen praksis, E-læringsressurser (NAKU, 
eMAA, SOR) 

 
Arbeidskrav 
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Refleksjonsnotatet er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp 
til eksamen i emne VHM720 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Gruppeeksamen 
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3.3. Emne VHM721 Tverrprofesjonelt samarbeid 

 
Beskrivelse 
Emne VHM721 er hovedsakelig organisert felles med de andre videreutdanningene, og skal 
gi kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer. 

 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten: 

• Kan reflektere over fenomenet tverrfaglig / tverrprofesjonelt samarbeid 
• Kan identifisere samarbeid på flere nivå; individuelle forutsetninger, gruppe / team 

og betydningen av organisatoriske forhold 
• Kan anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere 

samarbeid på ulike nivå 
 
Sentrale tema 

• Teoretiske perspektiver på samarbeid 
• Tverrprofesjonelt samarbeid i et vitenskapsteoretisk perspektiv 
• Dialogen som redskap for å fremme samarbeid og samhandling 
• Ledelse og tverrprofesjonelt samarbeid 
• Samarbeid i et relasjonelt perspektiv 
• Samhandlingsreformen – innhold og implikasjoner for praksisutøvelse 
• Tverrprofesjonelt samarbeid overfor ulike pasienter/ brukere (barn/unge og voksne 

– mennesker med funksjonshemming) 
 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, refleksjonsgrupper, gruppeoppgaver 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Gruppeeksamen (uten veiledning) som går over fire dager. Studentene skal skrive en 
oppgave som presenteres muntlig. 
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3.5. Emne VHM722 Psykologiske perspektiv, juridiske emner og etisk 

refleksjon 
 
Beskrivelse 
Emne VHM722 skal gi innføring i ulike teoretiske perspektiver, som læringsteori, kognitiv 
psykologi, utviklingspsykologi m.m., i tillegg til utvalgte juridiske emner og etisk refleksjon. 
Dette emne er delt inn i 3 delemner; 1) Psykologiske perspektiv, 2) Utvalgte juridiske emner 
og 3) Etikk og etisk refleksjon. 

 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten: 

• Har kunnskap om ulike psykologiske/pedagogiske perspektiv og tilnærmingsmåter, 
med spesiell vekt på læringsteori 

• Har kunnskap om kommunikasjon og relasjonens betydning i samhandling med 
mennesker med funksjonshemming 

• Kan anvende relevant lovverk i arbeid for, og sammen med mennesker med 
funksjonshemming 

• Kan identifisere og analysere etiske problemstillinger i den praktiske hverdagen 
• Kan reflektere over rollen som profesjonell yrkesutøver, og etiske utfordringer ved 

bruk av tvang og makt 
 
3.5.1. Sentrale tema i delemne 1 Psykologiske perspektiv 

• Læringsteori 
• Kognitive/ atferdsanalytiske teorier 
• Kommunikasjons- og samspillsteori 
• Tilknytningsteori 
• Tidlig samspill 
• Nettverksteori 
• Sosialpsykologi og interaksjonisme 

 
3.5.2. Sentrale tema i delemne 2 Utvalgte juridiske emner 

• Saksbehandlingsprinsipper 
• Helse- og omsorgstjenesteloven (spesielt kapittel 9) 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• Opplæringsloven 
• Pasient- og brukerrettighetsloven (spesielt kapittel 4A) 
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• Individuell plan 
• Samhandlingsreformen 
• Lov om helsepersonell 
• Spesialisthelsetjenesteloven 
• Vergemålsloven 

 
3.5.3. Sentrale tema i delemne 3 Etikk og etisk refleksjon 

• Ulike etiske retninger 
• Etiske aspekt ved diagnostisering og behandling 
• Etiske dilemma i relasjon og samhandling 
• Skjønnsutøvelse 
• Etiske utfordringer ved bruk av tvang og makt 

 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, refleksjonsgrupper 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Individuell skriftlig skoleeksamen 
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3.6. Emne VHM723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger 
 
 
Beskrivelse 
Emne VHM723 har fokus på handlingskompetanse og det å kunne anvende tilegnet 
kunnskap i direkte pasient / brukerrelatert arbeid. 

 
Fremtidens helsevesen vil i økende grad måtte tilby tjenester til mennesker med 
sammensatte vansker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette har bl.a. 
sammenheng med en stadig eldre befolkning, og at personer med ulike 
funksjonshemminger lever lengre. I samtlige delemner vil tverrprofesjonelt samarbeid 
trekkes inn både som en mulighet og en nødvendighet for å sikre gode og helhetlige 
tjenester. Internasjonal forskning viser at anvendelsen av tverrprofesjonelt samarbeid 
innen utdanningssystemene og i praksisfeltet, har en positiv innvirkning på kvaliteten av 
helsetjenestene (Reeves et al, 2008; Reeves et al, 2013) 

 
Metodedelene er knyttet til etisk og juridisk refleksjon. Studenten skal ikke bare lære seg å 
bruke metoden, men skal også reflektere over etiske elementer og anvende juridiske 
prinsipper. I alle delemnene skal det legges særskilt vekt på å inkludere pasient / bruker, 
dvs. legge til rette for utvikling i samarbeid og forståelse med den som mottar hjelp. 

 
VHM723 er delt i 7 delemner: 
1) Anvendt atferdsanalyse 
2) Kommunikasjon 
3) Tvang og makt 
4) Utfordrende atferd 
5) Multifunksjonshemming 
6) Autismespekterforstyrrelser 
7) Spesielle utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med utviklingshemming 

 
Læringsutbytte 
Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten: 

• Har kunnskap om anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid 
• Har kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler, og 

kan anvende prinsipper for relasjonsskapende miljøarbeid 
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• Har kunnskap om lovgivning ved bruk av tvang og makt, og hvordan forebygge slike 

situasjoner 
• Kan anvende tvangsparagrafene og veilede andre i.f.t. tiltak med bruk av tvang og 

makt 
• Har kunnskap om årsaker og ulike former for utfordrende atferd 
• Kan utforme og iverksette strategier for å forebygge og håndtere utfordrende atferd 
• Har kunnskap om hverdagsutfordringer, som eksekutive vansker, sårbarheter og 

tilpasningsvansker hos mennesker med autismespekterforstyrrelser 
• Har kunnskap om grunnleggende strategier for tilrettelegging og behandling for 

mennesker med autismespekterforstyrrelser 
• Har kunnskap om hvordan tilrettelegge for kommunikasjon, deltakelse og 

livsutfoldelse for mennesker med multifunksjonshemming 
• Har kunnskap om komorbide tilstander som psykiske lidelser og atferdsvansker hos 

multifunksjonshemmede 
• Har kunnskap om ulike utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med 

utviklingshemming 
 

3.6.1. Anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid 
Dette delemnet skal gi studentene kunnskap i anvendt atferdsanalyse og målrettet 
miljøarbeid. En vil her ta for seg ulike kartleggingsverktøy, samt hvordan analysere 
sammenhenger mellom atferd og hvilke miljøbetingelser som påvirker atferden. Studentene 
vil få innføring i egnede læringsprinsipper, og relasjonens betydning i anvendelse av disse. 
En vil også gi kunnskap i hvordan evaluere effekten av ulike tiltak. 

 
Sentrale tema 

• Sentrale prinsipper i anvendt atferdsanalyse 
• Ulike kartleggings- og registreringsmetoder 
• Funksjonell analyse 
• Strategier innen anvendt atferdsanalyse 

 
3.6.2. Kommunikasjon og relasjonsarbeid 
Her vil en ta for seg betydningen av kommunikasjon og relasjon, og gi studentene en 
bevissthet om egen væremåte og hvordan dette kan påvirke samspillet. Videre vil en gi 
kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og aktuelle kommunikasjonshjelpemidler. En 
vil også ta for seg hvordan tilrettelegge for en funksjonell kommunikasjon i et inkluderende 
språkmiljøet. 
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Sentrale tema 

• ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) 
• Nonverbal kommunikasjon 
• Tegn til tale og symbolspråk 
• Kommunikasjonshjelpemidler 
• Språktrening 
• Dialogisk kommunikasjon/Turtaking 

 
3.6.3. Tvang og makt 
Dette delemnet vil gi kunnskap i hvordan anvende helse- og omsorgstjenesteloven kap.9, 
med fokus på andre løsninger enn tvang og makt. Studentene vil få innføring i forarbeid, 
saksbehandling, gjennomføring og hvordan veilede andre i.f.t. tiltak med bruk av tvang og 
makt. En vil også ha fokus på etiske sider ved bruk av tvang og makt, og evne til å kunne 
reflektere over dette. 

 
Sentrale tema 

• Andre løsninger enn bruk av tvang og makt 
• Saksbehandlingsprinsipper 
• Evaluering av tiltak 
• Rammefaktorer 
• Kulturen på arbeidsplassen 

 
3.6.4. Utfordrende atferd 
En vil her få kunnskap om hva utfordrende atferd er, årsaker og ulike former. Studentene vil 
få innføring i hvordan identifisere risikosituasjoner, og hvordan utforme og iverksetter 
strategier for å forebygge og håndtere utfordrende atferd. Et viktig fokus vil være hvordan 
en kan organisere og tilrettelegge tjenester for mennesker med utfordrende atferd. 

 
Sentrale tema: 

• Kartlegge og utrede med tanke på å finne årsaker til utfordrende atferd / atferdens 
funksjon 

• Strategier, ulike metoder og tilnærmingsmåter til utfordrende atferd, med vekt på 
alternativer til bruk av tvang og makt 

• Konflikthåndtering 
• Forebygge og forhindre skade ved utfordrende atferd (ferdighetstrening) 
• Farlighetsvurdering og risikoanalyse 
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3.6.5. Multifunksjonshemming 
Dette delemnet vil gi studentene innsikt i hvordan en kan tilrettelegge for deltakelse og 
livsutfoldelse for personer med multifunksjonshemming. Emnet vil også ta for seg hvordan 
forebygge  forekomster av komorbide tilstander,  som psykiske lidelser og atferdsvansker 
hos målgruppa. Videre vil en gi kunnskap i kartleggingsstrategier tilpasset mennesker med 
multifunksjonshemming. Et viktig fokus vil også være kommunikasjon og samhandling, og 
hvordan tilrettelegging for en funksjonell kommunikasjon. 

 
Sentrale tema: 

• Strategier og tilnærmingsmåter til mennesker med multifunksjonshemming 
• Sittestilling/posisjonering 
• Hvordan hjelpe med å spise/drikke (få dekt sitt primære behov for ernæring og 

væske) 
• Deltakelse/oppmerksomhetsvekking 

 
 
3.5.6 Autismespekterforstyrrelser 

 
Dette delemnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelser. 
Studentene vil få kunnskap om hverdagsutfordringer mennesker med 
autismespekterforstyrrelser har, samt forståelse for hvilke atferdsmessige uttrykk dette kan få. 
En vil få innføring i hvordan man kan forebygge komorbide tilstander, som psykiske vansker og 
andre tilleggslidelser. Et viktig fokus vil være kunnskap om tilrettelegging og 
behandlingsmuligheter. 

 
Sentrale tema: 

• Kjennetegn og klassifikasjon 
• Komorbide tilstander og assosierte vansker hos mennesker med 

autismespekterforstyrrelser 
• Relasjonsarbeid 
• Kartlegging og tilrettelegging for deltakelse og mestring 

 
 
3.5.7 Spesielle utfordringer knyttet til sårbarhet hos mennesker med 

utviklingshemming 
Her vil en gi studentene kunnskap om ulike utfordringer knyttet til sårbarhet hos 
mennesker med utviklingshemming. En vil blant annet ta for seg tegn på, og konsekvenser 
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av å bli utsatt for seksuelle overgrep, misbruk av rusmidler, sorgreaksjoner, psykiske 
lidelser og aldring hos mennesker med utviklingshemming. 

 
Sentrale tema: 

• SUMO- prosjektet om seksuelle overgrep 
• Sorgreaksjoner hos mennesker med utviklingshemming 
• Rusmisbruk hos mennesker med utviklingshemming 
• Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming 
• Aldring hos mennesker med utviklingshemming 

 
Arbeids- og undervisningsformer 
Forelesninger, refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, arbeide med situasjoner og 
problemstillinger fra egen praksis, arbeide med eget utviklingsarbeid 
(fordypningsoppgave) 

 
Arbeidskrav 
Refleksjonsnotatet er et obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp 
til eksamen i emne VHM723 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Skriftlig individuell hjemmeeksamen 
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3.6.Emne VHM724 Fordypningsoppgave 

 
Beskrivelse 
Fordypningsoppgaven er et klinisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, og en fordypning i 
et tema knyttet til undervisning i emne VHM723. Studentene skal her anvende tilegnet 
kunnskap i direkte pasient / brukerrelatert arbeid. En legger særlig vekt på at studentenes 
skal inkludere pasient / bruker, og at det legges tilrette for utvikling i samarbeid og forståelse 
med den som mottar hjelp. Studentene skal lære å planlegge, gjennomføre og evaluere 
tiltak/endringsarbeid for og med mennesker med funksjonshemming. Arbeidet med 
fordypningsoppgaven krever at studentene bruker relevante metoder for forskning og 
fagutvikling på en selvstendig måte. Oppgaven leveres inn før framlegging og legges fram for 
medstudenter, og på egen arbeidsplass. Oppgaven skal fremme læringsutbytte spesielt 
knyttet til emne VHM723 som omhandler kliniske og pedagogiske tilnærminger, men det 
forventes at studenten anvender kunnskap fra alle emnene som er knyttet til studiet. 

 
Eksamens- og vurderingsformer 
Fordypningsoppgave med muntlig presentasjon 
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4. Eksamens- og vurderingsformer 

 
 

Eksamenskoder og vurderingsformer ---- 
 

 
 

Kode 

 
 

Innhold 

 
 

Stp 

 
 

HØST 

 
 

VÅR 

 
 

Semester 

 
 

Arbeidskrav 

 
 

Karakter 

 
 

Vurderingsform 
Høst 2018 / Vår 2019 

 
VFM001 

Vitenskaps- 
teori og 
metode 

 
7,5 

 
7,5 

  
1.semester 

  
Bestått / 
ikke bestått 

Skriftlig 
individuell 
skoleeksamen 

 
VHM72 

0 

Funksjons- 
hemming, 
inkludering 
og deltakelse 

 
 

10 

 
 

10 

  
 

1.semester 

Refleksjons- 
notat må være 
godkjent før en 
får avlegge 
eksamen 

 
 

Bestått / 
ikke bestått 

 
 

Hjemmeeksamen 
i gruppe 

VHM72 
1 

Tverr- 
profesjonelt 
samarbeid 

 
10 

  
10 

 
2.semester 

 Bestått / 
ikke bestått 

Gruppeeksamen 
med muntlig 
presentasjon 

 
 

VHM72 
2 

Psykologisk 
perspektiv, 
juridiske 
emner og 
etisk 
refleksjon 

 
 

5 

  
 

5 

 
 

2.semester 

  
Gradert 
karakter 

 
Skriftlig 
individuell 
skoleeksamen 

Høst 2019 / Vår 2020 
 
 
 

VHM72 
3 

 
 

Kliniske og 
pedagogiske 
tilnærminger 

 
 
 
 

12,5 

 
 
 
 

12,5 

  
 
 

3.semester 

 
 

Refleksjons- 
notat må være 
godkjent før en 
får avlegge 
eksamen 

 
 
 

Gradert 
karakter 

 
 

Skriftlig 
individuell 
hjemmeeksamen 

VHM72 
4 

Fordypnings 
oppgave 

 
15 

  
15 4.semester  Gradert 

karakter 

Fordypningsoppg 
ave med muntlig 
presentasjon 

Sum studiepoeng 60 30 30     
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Om studiet 
Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er 

kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesykepleier står sentralt i norske kommuners 

folkehelsearbeid og har et spesielt ansvar for barn og unge 0–20 år og deres familier i helsestasjon 

og skolehelsetjenesten. Dette er et lavterskeltilbud som fremmer psykisk og fysisk helse, gode 

sosiale og miljømessige forhold og forebygger, avdekker og avverger vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Helsesykepleier formidler helseopplysning, styrker målgruppens ressurser og fremmer mestring av 

god helseatferd. 

Studiet gir kunnskap om folkehelse, barn og unges utvikling og helse samt helsesykepleiers 

fagutøvelse. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til å samarbeide med barn, unge og 

deres familier, samt samarbeide tverrkulturelt, tverrprofesjonelt og sektorovergripende. Gjennom 

studiet skal studentene tilegne seg kompetanse til å innhente og formidle kunnskap om lokale 

helseforhold og til å initiere og gjennomføre fagutvikling. 

 
Opptakskrav 
Forkunnskapskravet er bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum 1 års 

relevant yrkespraksis som sykepleier. 

Det er krav om politiattest. Politiattest legges fram senest ved studiestart. Attesten skal ikke være 

eldre enn tre måneder, jf. Kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13. 

 
Skikkethetsvurdering 
Kunnskapsdepartementet fastsatte, 30. juni 2006, forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 

utdanning med hjemmel LOV-2005-04-01-15-§4-10. I skikkethetsvurderingen inngår en 

helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne 

fungere som sykepleier (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859). 

 
Medisinske krav og vaksiner 
Studenter skal før kliniske studier i helsesykepleie gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og 

meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA) dersom det i henhold til HiMoldes krav er nødvendig. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/%C2%A74-10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859


5 

 

 

 

Dette er beskrevet i HiMolde kvalitetssystem og studenten plikter å sette seg inn i kravet. Det gjelder 

gjennom hele studietiden. 

 
Studiets oppbygging 
Helsesykepleie er et deltids studie over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet består av 5 delemner og 

inkluderer 10 ukers klinisk studier i tråd med forskrift til rammeplan for helsesykepleieutdanning. 

Kliniske studier er veiledet og gjennomføres i kommunehelsetjenesten og organiseres i to adskilte 

perioder. Studieplassene er regionalt fordelt og gjennomføres normalt i de kommunene høgskolen har 

avtale med i Møre og Romsdal. 

 
Studiets oppbygging 2020-2021 

 
Emne- 
kode 

Emnenavn Stp Vurdering 

Vår 2020 
VHS731 Folkehelsearbeid, rammebetingelser og grunnlagsforståelse 7.5 Bestått/ikke bestått 

Intern sensur 
VHS732 Barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder Del 1   

Høst 2020 
VHS732 Barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder Del 2   

VHS730 Vitenskapsteori og forskningsmetode 7.5 Bestått/ikke bestått 
Intern sensur 

VHS733 Fagutøvelse i helsesykepleie Del I  Godkjent/ikke godkjent 

Vår 2021 
VHS732 Barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder Del 3 15 Gradert karakter 

Intern og ekstern sensur 
VHS733 Fagutøvelse i helsesykepleie Del II 15 Bestått/ikke bestått 

Høst 2021 
VHS735 Faglig fordypning og fagutvikling i helsesykepleie 15 Gradert karakter 

Intern og ekstern sensur 
 
 
Læringsutbytte, sluttkompetanse 
Læringsutbyttene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Rammeplan for 

forskrift for helsesykepleierutdanning. Det totale læringsutbytte oppnås gjennom at emnene ses i 

sammenheng og at kunnskap fra emnene integreres i kliniske studier. 
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Etter fullført videreutdanning forventes at studenten: 

Kunnskap 

• har avansert kunnskap om folkehelse og faktorer som påvirker befolkningens helse på individ, 
gruppe og samfunnsnivå i et nasjonalt og globalt perspektiv 

• har avansert kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale utvikling og inngående 
kunnskap om hva som hemmer og fremmer god utvikling og helse 

• har avansert kunnskap om å kartlegge barn og unges helsetilstand og å avdekke risiko for 
skjevutvikling og iverksette tiltak 

• har avansert kunnskap om hvordan styrke mestringskompetanse hos barn, unge og deres 
familier 

• har avansert kunnskap om anerkjente metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid til 
målgruppen 

• har inngående kunnskap om vitenskapelige og forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og 
lovverk 

 
Ferdigheter 

• anvender kunnskapsbasert praksis og planlegger, utøver og kritisk vurderer 
helsesykepleiertjenesten i overensstemmelse med nasjonale og lokale rammebetingelser 

• anvender kunnskap i veiledning og kommunikasjon for å styrke målgruppens 
mestringsressurser 

• selvstendig vurderer og iverksetter aktuelle tiltak til barn, unge og deres familier i samhandling 
med målgruppen og relevante samarbeidspartnere 

• kan gjennomføre selvstendige, avgrensede fagutviklingsprosjekt i tråd med gjeldende 
forskningsetiske normer 

 
Generell kompetanse 

• arbeider selvstendig og bidrar til innovasjon og fagutvikling 
• arbeider etisk og utøver god praksis med utgangspunkt i sykepleiefaglige verdier 
• formidler kunnskap fra fagområdet på individ, gruppe og samfunnsnivå samt bidrar i 

tverrprofesjonelt samarbeid 
 

Læringsaktiviteter 

Forelesning, nettbasert undervisning og samarbeidslæring, basisgrupper, refleksjonsnotater, 
arbeidskrav, kliniske studier, veiledning, workshop, seminar, medstudentrespons, ferdighetstrening 
og selvstudie. 

 
Tilstedeværelse og studieprogresjon 
Det er krav om obligatorisk frammøte til samlingsuker, kliniske studier, gruppesamarbeid, 

basisgrupper og deltakelse i studentaktive læringsmetoder mellom samlingsukene. Frammøteplikt 
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er begrunnet i behovet for trening på problemløsnings- og samhandlingsferdigheter og 

ferdighetstrening på campus. Oppmøte på samlingene, i studie – og basisgrupper, deltakelse i 

gruppesamarbeid og dokumentert selvstudium gjennom beståtte arbeidskrav gir eksamensrett. 

Fravær kan ikke overskride 10% i basisgrupper og kliniske studier. I de øvrige arbeidsformene er det 

krav om 80% deltakelse. 

 
Det stilles krav til studieprogresjon. Før fordypningsoppgaven vurderes må alle emner, inkludert 

kliniske studier, være bestått. Før oppstart av andre del av kliniske studier må første del være 

godkjent. 

 
Vurdering 
Det er valgt ulike vurderingsformer og det vektlegges at vurderingsordningene er tilpasset 

emneinnhold og læringsutbyttebeskrivelser. Under hvert emne oppgis vurderingsform. 

 
Pensum 
Pensum blir gjort tilgjengelig i Canvas, i Leganto, for hvert semester og oppdateres fortløpende. 

 
Evaluering av studiet 
Studiet evalueres i læringsplattformen Canvas. Det vil bli gjennomført underveisevaluering og 

sluttevaluering. 

 
Nasjonale reguleringer 
Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) har med hjemmel i lov 1. 

april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd fastsatt: Forskrift til rammeplan for 

helsesykepleierutdanning (1. desember 2005, endret ved forskrift 12 feb. 2019 nr. 82). Høgskolen i 

Molde innfri tilbud om oppstart av nytt kull vår 2020. 

 
Videre studiemuligheter 
Helsesykepleie er en selvstendig videreutdanning og kvalifiserer for profesjonstittelen 

Helsesykepleier. Studenten kan søke opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved 

Høgskolen i Molde. Det forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre. 

Studiet kan kvalifisere for innpass ved masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik 

godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet. 
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VHS731 Folkehelse, grunnlagsforståelse og rammebetingelser 
 

Studiepoeng: 7.5 studiepoeng 
Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag 
Emneansvarlig: Ingeborg Ulvund 
Undervisningssemester: Vår 2020 
Undervisningsspråk: Norsk 
Varighet: Ett semester 

 
Om emnet 
Emnet gir inngående kunnskap om lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer som ligger til grunn 
for tjenesten, og spesialisert kunnskap om det ideologiske og teoretiske grunnlaget for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, samt folkehelse. Videre gir emnet innføring i 
epidemiologi, helsedeterminanter og nasjonale kilder til epidemiologiske data. Studenten skal 
tilegne seg inngående kunnskap om faktorer som påvirker helsetilstand hos barn, unge og deres 
familier og å bygge opp mestring av god helseatferd. Videre skal studenten ha kunnskap om 
kommunikasjon og samhandling både med målgruppen og samarbeidsparter og kjennskap til bruk 
av digitale medier til formidling av kunnskap. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes at studenten: 

Kunnskap 
• har inngående kunnskap om helsesykepleiers ansvar og fagutøvelse 
• har avansert kunnskap om det ideologiske og teoretiske grunnlaget for helsefremmende og 

forebyggende arbeid 
• har kunnskap om påvirkningsfaktorer for barn, unge og deres familiers helse 
• har kunnskap om helsesykepleiers ansvar for å formidle kunnskap om helsetilstanden og god 

helseatferd til barn, unge og deres familier 

Ferdigheter 
• ivaretar helsesykepleiers funksjoner i overensstemmelse med lover, forskrifter, nasjonale og 

lokale rammebetingelser 
• deltar aktivt i å formidle kunnskap og forskning om helseforhold til barn, unge og deres 

familier 
• følger opp kommunens helseutfordringer med tiltak rettet mot barn, unge 
• initierer og deltar aktivt i formidling av en helsefremmende livsstil i befolkningen 

 
Generell kompetanse 

• har kunnskap om prioriteringer og utvikling av strategier i helsefremmende og forebyggende 
arbeid 

• kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger fra fagområdet 
og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis 

• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser 
• har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 
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Læringsaktiviteter 
Forelesning, nettstudier, arbeidskrav, bruk av utvalgte epidemiologiske data/databaser, selvstudie, 
veiledning, basisgrupper, gruppesamarbeid, muntlig framlegg med medstudentrespons. 

 
Arbeidskrav I Folkehelseprofil og tjenestetilbud til barn og unge 
Gruppesamarbeid. Muntlig framlegg med skriftlig innlevering av framlegget 

 
Arbeidskrav II Formidling av folkehelse 
Gruppesamarbeid. Skriftlig innlevering 

 
Arbeidskravene som gir eksamensrett er beskrevet i Canvas og vurderes til godkjent/ikke godkjent 

 
Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 
Oppmøte til undervisning 
Deltakelse i basisgrupper (Canvas) 
Godkjent arbeidskrav I og II 

 
Eksamensbesvarelsen i emnet VHS 731 
Informasjon om eksamensbesvarelsen i Canvas 

 
Eksamen VHS731 Folkehelse, grunnlagsforståelse og rammebetingelser 
Vurderingsform: Individuell hjemmeeksamen 
Karakterskala: Bestått/ikke bestått 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
Varighet: Ett semester 
Omfang: 2500 ord 

 
Vurderingskriterier 
Forutgående arbeidskrav skal være godkjent 
Gjennom presentasjonen av valgte data viser studenten evne til trekke ut relevante data for 
helsesykepleiers arbeidsområde i valgt kommune og vurderer dem i lys av landsgjennomsnittet 
Eksamensarbeidet foreslår relevante tiltak for utvalgte utfordring(er) i valgt kommune 
Valg av tiltak begrunnes og drøftes i lys av teori, helsesykepleiers rammebetingelser og 
kommunens tjenestetilbud til barn og unge. Dette inkluderer forslag til tiltak. 
Evaluering 
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 
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VHS732 Barn og unges helse og utvikling og helsesykepleiers 
arbeidsmetoder 

Studiepoeng: 15 
Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag 
Emneansvarlig: Liv-Janne Raknes Brekke 
Undervisningssemester: Høst og vår 2020 og vår 2021 
Undervisningsspråk: Norsk 
Varighet: Tre semester 

 
Om emnet 
Emnet gir spesialisert kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale helse og utvikling. Videre 
gir emnet kompetanse til å identifisere barn, unge og deres familiers ressurser, risiko for sykdom og 
skade og kompetanse i å avdekke skjevutvikling. Det legges vekt på kompetanse til å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Et helsefremmende og primærforebyggende aspekt 
vektlegges. Studenten kan etter bestått emne anvende relevante metoder/verktøy i helsestasjon og 
skolehelsetjenesten i henhold til lovverk og Nasjonale faglige retningslinjer. 

 
Læringsutbytte 
Etter fullført videreutdanning forventes at studenten: 

Kunnskap 
• har avansert kunnskap om barn og unges normalutvikling og behov 
• har avansert kunnskap om helsesykepleiers ansvar for at barn, unge og deres familier får 

nødvendig kunnskap og ferdigheter til å mestre sin livssituasjon samt styrke deres iboende 
ressurser. 

• har inngående kunnskap om foreldrerollen i forhold til barn i ulike aldre, minoritetsgrupper og 
levekår 

• har avansert kunnskap om brukermedvirkning og samarbeidets betydning for kontinuitet og 
kvalitet i arbeidet med barn, unge og deres familier 

• underviser og veileder barn og unge tilpasset alder og utviklingsnivå i tema knyttet til 
mestring av god helseatferd 

• har inngående kunnskap om vold i nære relasjoner og psykisk helse 

Ferdigheter 
• kan vaksinere i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram 
• vurderer behov for, foreskriver, og administrerer prevensjonsmidler 
• kan skape en relasjon der barn, unge og deres familie opplever tillit og trygghet 
• avdekker og følger opp barn og unge som er i risiko for skjevutvikling og som har blitt utsatt 

for vold i nære relasjoner, mobbing, netthets eller seksuelle overgrep 
• kommuniserer med familier i ulike samfunnslag og kulturer 
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Generell kompetanse 

• utøver kunnskapsbasert praksis og kritisk refleksjon i egen praksis og ser betydningen av 
livslang læring 

• anvender kunnskapsbasert teori og anerkjente metoder i helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom 

• forstår og respekterer ulike valg, forutsetninger, og vilkår i befolkningen for helseatferd 
• utøver helsesykepleie i tråd med lovverk, forskrifter og retningslinjer og etiske retningslinjer 

for sykepleiere 

Læringsaktiviteter 
Forelesninger, basisgrupper, ferdighetstrening, temadager, muntlig fremlegg med studentrespons, 
selvstudie, arbeidskrav, gruppesamarbeid og kliniske studier. 

 
Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 
Oppmøte til undervisning 
Deltakelse i basisgrupper (Canvas) 
Godkjente arbeidskrav 

 

Arbeidskrav I 
Tema: Barn og unges utvikling og helse 

Arbeidskrav 2 
Tema: Kommunikasjon og helsepedagogikk 

 
Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og er beskrevet i Canvas. 

 
Eksamen: VHS732 Barn og unges helse og utvikling og helsesykepleiers arbeidsmetoder 
Vurderingsform: Hjemmeeksamen 
Gruppering: Individuell 
Karakterskala: Gradert karakter (A-F) 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
Varighet: 3 dager 

 

Evaluering 
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 

 
 
 
VHS733 Fagutøvelse i helsesykepleie 

 
Studiepoeng: 15 
Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag 
Emneansvarlig: Liv-Janne Raknes Brekke 
Undervisningssemester: Høst 2020 og vår 2021 
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Undervisningsspråk: Norsk 
Varighet: To semester 

 
Om emnet 
Studenten skal anvende kunnskap fra alle emnene i studiet og utvikle handlingskompetanse til 
selvstendig yrkesutøvelse, samt evne til å initiere tiltak og til kritisk refleksjon i helsesykepleie. 
Kunnskap om kommunikasjon og barn og unges utvikling og helse anvendes i praksis. Dette 
inkluderer samhandling med brukere og samarbeidspartnere. Det legges vekt på at handlingsvalg 
begrunnes og at etiske sykepleiefaglige verdier følges. 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes at studenten: 

 
Kunnskap 

• har avansert kunnskap om faktorer som har betydning for helse og utvikling til barn, unge og 
deres familier 

• har inngående kunnskap om helsesøsters virkeområder og funksjon i kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier 

• har avansert kunnskap og kan gjøre rede for ulike metoder og tilnærminger i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten 

• har avansert kunnskap om veiledning, kommunikasjon, relasjon og brukermedvirkning 
 
Ferdigheter 

• anvender anerkjente kartleggings-, undersøkelses- og screeningsmetoder i tråd med 
nasjonale retningslinjer og iverksetter nødvendige tiltak 

• tilpasser tilbudet til individuelle forutsetninger og språklige og kulturelle forskjeller i den 
samiske befolkning og innvandrerbefolkning 

• avdekker risiko for sykdom, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og vold hos barn, unge og deres 
familier og tar initiativ til helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak på individ, gruppe 
og samfunnsnivå 

• anvender kunnskap og ulike metoder i kommunikasjon og samarbeid med målgruppen, samt 
aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt 

• analyserer faglige problemstillinger og initierer og deltar i tverrfaglig og tverrsektorielt 
samarbeid 

• dokumenterer i henhold til lovverk og anvender anerkjente verktøy for kvalitets- og 
internkontroll 

 

Generell kompetanse 
• arbeider kunnskapsbasert og reflekterer kritisk i utøvelse av helsesykepleie 
• planlegger, administrerer og utvikler helsesykepleietjenesten i overensstemmelse med lover, 

forskrifter og rammebetingelser 
• arbeider etter etiske verdier og utøver god praksis 
• kommuniserer om faglige problemstillinger med egen faggruppe, spesialister og allmenheten 
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Læringsaktiviteter 
Kliniske studier i kommunehelsetjenesten veiledet av helsesykepleier, basisgrupper, individuelle 
skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver under veiledning. 

 
Organisering 
Kliniske studier består av 10 uker (4+6 uker) og vurderes samlet. Kliniske studier veiledes og vurderes 
av helsesykepleier og kontaktlærer fra høgskolen. Forventet studieinnsatsen i denne perioden er 40 
timer. Det vil si 30 timer kliniske studier og 10 timer selvstudium pr uke. Det tillates inntil 10 % 
fravær. Studenten kan, ved fravær over 10%, etter vurdering og i samarbeid med veileder i kliniske 
studier og emneansvarlig, tilbys å ta igjen fravær, men studenten kan ikke kreve dette. Kliniske 
studier tas fortrinnsvis i samme kommune i begge perioder. Det er krav om at språk i kliniske studier 
er norsk. 

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i kliniske studier må hele perioden gjennomføres på 
nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre kliniske studier to ganger før utdanningen må 
avbrytes. Studenten har krav på vurdering underveis og skal senest 3 uker før avsluttet kliniske 
studier ha skriftlig melding dersom det har oppstått tvil om at studenten får karakteren bestått ved 
sluttvurdering. Studenten har ikke krav om å gjennomføre nye kliniske studier i samme semester 
eller i samme kommune. 

Det utarbeides et eget veiledningsdokument for kliniske studier som publiseres i Canvas. 

Vurderingsform 
Første periode vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan starte i 
kliniske studier i II. Siste del av kliniske studier vurderes til bestått /ikke bestått. Kliniske studier er 
veiledet og vurderes i et samarbeid mellom veileder i kliniske studier og høgskolens kontaktlærer. 

Arbeidskrav I 
Tema: Tjenestetilbud og samhandling 

Arbeidskrav II 
Tema: Refleksjonsnotat. Selvvalgt tema fra egne kliniske studier 

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og er beskrevet i Canvas 

Arbeidskrav - vilkår for vurdering 
Oppmøte til undervisning 
Deltatt i læringsaktiviteter i kliniske studier som beskrevet i (Canvas) 
Kliniske studier del 1 må være godkjent før studenten kan starte i del 2 
Godkjente arbeidskrav I og II 
Deltakelse i basisgrupper 
Eksamen VHS 733 Fagutøvelse i helsesykepleie 
Gruppering: Individuell 
Karakterskala: Bestått/ikke bestått 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 

 
Evaluering 
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 
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VHS730 Vitenskapsteori og forskningsmetode 
Studiepoeng: 7.5 
Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag 
Emneansvarlig: Ingeborg Ulvund 
Undervisningssemester: Høst 
Undervisningsspråk: Norsk 
Varighet: Ett semester 

 
Om emnet 
Emnet gir studenten utdypende kunnskap om ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet, sentrale 
vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning, samt forskningsetiske normer 
og retningslinjer. Ulike databaser, litteratursøk og faser i forskningsprosessen inngår som en del i 
emnet. 

 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes at studenten: 

 
Kunnskap 

• har kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver 
• har kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning 
• har kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk 
• har kunnskap om forskningsprosessens ulike faser 

Ferdigheter 
• kan gjennomføre et litteratursøk 
• ser sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode 
• analyserer og forholder seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler 

 
Generell kompetanse 

• anvender de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i faglige diskusjoner og 
skriftlige oppgaver 

• kan vurdere ulike faser i forskningsprosessen 
• reflekterer kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt forskningens 

relevans og nytteverdi 
 
Læringsaktiviteter 
Forelesninger, workshop med muntlig framlegg og medstudentrespons, selvstudie, veiledning, 
deltakelse i basisgrupper 

 
Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen 
Oppmøte til undervisning 
Deltakelse i workshop, inkludert forberedelse, muntlig framlegg og medstudentrespons (Canvas) 
Deltakelse i basisgrupper 



Arbeidskravene vurdere til godkjent/ ikke godkjent og er beskrevet i Canvas 
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Eksamen VHS730 Vitenskapsteori og forskningsmetode 
Vurderingsform: Hjemmeeksamen 
Gruppering: Individuell 
Karakterskala: Bestått/ikke bestått 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
Varighet: Ett semester 

 
Evaluering 
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 

 
 

VHS735 Fordypningsoppgave: Faglig fordypning og fagutvikling i 
helsesykepleie 

 
Studiepoeng: 15 
Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag 
Emneansvarlig: Liv-Janne Raknes Brekke/Ingeborg Ulvund 
Undervisningssemester: Høst 
Undervisningsspråk: Norsk 
Varighet: Ett semester 

 
Om emnet 
Gjennom arbeidet med fordypningsoppgaven skal studenten tilegne seg en vitenskapelig 
arbeidsmåte, samt fordypningskunnskap i et selvvalgt tema som er relevant for helsesykepleiers 
fagutøvelse. Studenten velger tema og utarbeider problemstilling(er), begrunner temaets relevans 
for helsesykepleie og redegjøre for problematikken/utfordringen og relevante samarbeidspartnere. 
Studenten foreslår og drøfter tiltak og endringsarbeid ved å vise til eksisterende praksis og 
anbefalinger, selvvalgt litteratur, pensumlitteratur og forskning. 

 
Det er gitt to alternativ til utforming av oppgaven: 
1. Utarbeide en prosjektplan for et vitenskapelig arbeid 
2. Utarbeide en fordypningsoppgave for nytenking og fagutvikling i klinisk praksis 
Læringsutbytte 

 
Etter fullført emne forventes det at studenten: 

 
Kunnskap 

• har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen helsesykepleie 
• har inngående kunnskap om databaser og litteratursøk 
• har inngående kunnskap om helsepolitiske føringer 
• har inngågående kunnskap om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i helsesykepleie 
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• identifiserer og avgrenser relevante tema for et forsknings- og/eller kvalitetsforbedrings- 
prosjekt 

• analyserer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å 
strukturere og formulere faglige problemstillinger 

• kritisk vurdere og anvender eksisterende teorier, metoder og forskning i fagfeltet som kan 
bidra til endring og nytenkning 

 
Generell kompetanse 

• behersker vitenskapelig språk og formidler kunnskap fra fagfeltet 
• anvender lovverk og etiske prinsipper i forsknings- og/eller kvalitetsutvikling i klinisk praksis 
• reflekterer kritisk over eksisterende praksis og aktuelle metoder for kvalitetsforbedring 

 
Læringsaktiviteter 
Forelesning, fremlegg av eget studentarbeid i seminarer, medstudentrespons, basisgrupper, 
selvstudie og individuell veiledning. 

 
Arbeidskrav - vilkår for vurdering 
Aktiv deltagelse i seminarer og basisgrupper i emnet, som beskrevet i Canvas 
Godkjent tema med begrunnelse for valget 
Alle eksamener må være bestått før studenten får sensurert fordypningsoppgaven 

Det er utarbeidet en retningslinjer for arbeidet med fordypningsoppgaven (Canvas) 

Eksamen: VHS735 Faglig fordypning og fagutvikling i helsesykepleie 
Vurderingsform: Hjemmeeksamen 
Gruppering: Individuell 
Karakterskala: Gradert karakter 
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
Varighet: Ett semester 

 
Evaluering 
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 



 

 

 
 
 
 

Studieplan master 1. år 
Studieretning 1 b: 

 
 

Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid (VIPH) 

 
-Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid 

 
Specialization Program in Mental Health Care 

-Interdisciplinary Specialization in Psychosocial Care 
 
 
 
 

60 studiepoeng 
 
 

Studieplanen bygger på Rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fastsatt av Kirke- utdannings- og 
forskningsdepartementet 27. mai 1997 og tilhørende forskrift datert 01. desember 2005. 
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1.0 INNLEDNING 
Studieretning 1b: Videreutdanning i psykisk helsearbeid – Tverrfaglig fordypning i 
psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale 
helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Begrepet psykososialt arbeid indikerer at psykisk helsearbeid omhandler både psykologiske 
og sosiale aspekter av menneskers liv, helse og sykdom. Vi definerer psykososialt arbeid som 
en prosess rettet mot utvikling av enkeltmenneskets ressurser og mestring. Denne prosessen 
tar utgangspunkt i brukerens kompetanse og ferdigheter i samarbeidet om å muliggjøre et liv 
på egne premisser. Det har også som siktemål å fremme brukerens behov for tilknytning og 
fellesskap i et personlig sosialt nettverk, herunder også til eventuelle hjelpere. 

Studiet har et klinisk fundament. Studentene skal utdype sin kunnskap om psykiske lidelser, 
utfordre sine holdninger og reflektere over egen rolle og sette seg inn i hvordan det kan 
oppleves å ha psykiske lidelser. Studentene skal få kunnskap om hvordan ulike perspektiv på 
psykisk helse, både med hensyn til organisering og i samfunnet for øvrig, har endret seg 
gjennom historien fram til i dag. Studiet legger gjennomgående vekt på brukerne sine 
erfaringer og behov og etiske dilemma som kan oppstå i møte med mennesker med psykiske 
lidelser. Et av hovedmålene med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. 
For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom 
hele studiet. I tillegg til det psykoterapeutiske fundamentet bygger studiet også på et 
systemisk fundament, der mennesket forstås og hjelpes i et samhandlingsperspektiv. Disse to 
fundamentene er utfyllende og til dels overlappende. Felles for dem er at de er redskaper for 
å åpne lukket eller begrensende kommunikasjon, og at de gjennom dette kan fremme vekst og 
utvikling. Selv om det medisinske behandlingsperspektivet dekkes i form av forelesninger om 
for eksempel genetikk, sykdomsmodellen og psykofarmakologi, så ligger ikke studiets 
hovedfokus der. 

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kan inngå som første del av mastergradsstudiet i helse- 
og sosialfag ved Høgskolen i Molde eller gjennomføres som egen selvstendig utdanning. 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, master del 1 (60 studiepoeng) er et deltidsstudium 
over 2 år. Det gis egen karakterutskrift etter fullført videreutdanning. Dersom en søker har 
karakter C i snitt, eller høyere, fra Bachelor-utdanningen, vil en ved opptak til 
videreutdanningen også være kvalifisert til andre del av mastergradsstudiet i helse- og 
sosialfag, del 2 (60 studiepoeng). Dersom dette kravet ikke er innfridd ved opptak til 
videreutdanningen, vil kravet for opptak til del 2 i mastergradstudiet forutsette et karakterkrav 
på gjennomsnitt C, eller bedre, fra videreutdanningen samt karakter C, eller bedre, på 
fordypningsoppgaven. 

1.1 Opptakskrav 
Det kreves bachelorgrad i helse- eller sosialfag (sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, 
barnevern, vernepleie) og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere 
med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering. 
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Studenter ved videreutdanning må levere politiattest ved oppstart jamfør Forskrift om opptak 
til høgre utdanning kap. 6. 

1.2 Målgrupper 
Studiet har en tverrfaglig målgruppe av ansatte innen helse- og sosialfaglig arbeid på 
kommune-, fylkes- og statlig nivå. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv og er 
aktuelt i forhold til oppgaver knyttet til forebygging og behandling på ulike samfunnsarenaer 
og nivå. 

1.3 Læringsutbytte 
 

En kandidat skal etter fullført studium: 
 

Kunnskaper: 
 

• Ha oppdatert kunnskap om ulike perspektiver på psykisk lidelse, ulike 
årsaksforklaringer og behandlingsmodeller og kan reflektere kritisk over hvordan disse 
ivaretar brukeren og pårørendes behov, ressurser og ønsker. 

• Ha inngående kunnskap og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske 
forståelses- og tilnærmingsmåter. 

• Ha grundig forståelse for logistiske utfordringer relatert til samhandling mellom 
profesjonelle, og bruker samt brukers nettverk. Dette gjelder også mellom 
profesjonelle innenfor samme, og på tvers av ulike, tjenestetilbud og nivå. Ha 
tilsvarende kunnskap om hvilke negative konsekvenser uløste logistiske 
problemstillinger kan ha for brukeren. 

 
Ferdigheter: 

 
• Ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse gjennom anvendelse av 

psykoterapeutiske tilnærminger, til meningsskapende og utviklende terapeutiske 
samspill. 

• Kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for 
brukernes erfaringsverden og sosiale kontekst. 

• Kunne identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial. 
 

Generell kompetanse: 
 

• Kunne finne frem til og studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk 
tilnærming. 

• Kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere 
samarbeid på tvers av fag og behandlingsnivå, for å sikre gode helselogistiske 
løsninger i brukerens bedringsprosess. 

• Ha kompetanse til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen rolle i hjelperelasjonen, 
og behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 
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2.0 OPPBYGGING, ORGANISERING OG INNHOLD AV STUDIET 

Studiet har til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger over fire semestre. Kun 20 % fravær er 
godtatt. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som 
har to ukesamlinger. Studentene blir organisert i faste refleksjonsgrupper som møtes fem 
ganger hvert semester (utgjør 25 timer per semester). I tredje semester gjennomfører 
studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. 
Tillatt fravær 10%. Alle praksisplasser innenfor Møre og Romsdal fylke blir fordelt ved 
loddtrekning. Høgskolen i Molde forsøker, i den grad det er mulig, å ta hensyn til studentenes 
geografiske tilhørighet. Videre forutsetter høgskolen at studentene kan disponere minst ti 
arbeidsdager til veiledning og arbeid med fordypningsoppgaven i 4. semester. 

 
2.1 Oppbygging av studiet 

 
Studiet består av ni emner som totalt gir 60 studiepoeng (sp): 

 
• VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, 7,5 sp 

• VPH720 Psykisk helsearbeid: organisering, helselogistikk og psykoterapeutiske 

perspektiv, 10 sp 

• VPH721 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-1, 2,5 sp 

• VPH722 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-2, 2,5 sp 

• VPH723 Kliniske studier. Alternativ 1: Klinisk praksis. Alternativ 2: Klinisk 

utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass, 5,5 sp 

• VPH725 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-3, 3,5 sp 

• VPH726 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-4, 3,5 sp 

• VPH724 Fordypningsoppgave, 15 sp 

• VPH727 Anvendelse av psykoterapeutiske perspektiv, 10 sp 
 

Emnene VPH720, 721 og 722 utgjør en sammenhengende enhet der hovedfokus er 
kommunikasjon og samspillskompetanse bygget på psykoterapeutiske perspektiv. Disse 
emnene, sammen med VFM001, utgjør studiens basisdel. Emnene VPH723-727 er en 
fordypning av emnene i studiens basisdel. Emnene tilhørende studiens basisdel forutsettes 
bestått før godkjenning av emnene VPH723-727. 
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Figur 1: Oversikt over undervisning og eksamen i emner fordelt over fire semestre. 
 

1 semester 2. semester 3. semester 4. semester 

VFM001 
(hjemme- 
eksamen) 

VPH721 
(refleksjons- 

gruppe) 

 
VPH722 

(refleksjons- 
gruppe) 

VPH723 
(7 ukers 
praksis) 

VPH725 
(refleksjons- 

gruppe) 

 
VPH726 

(refleksjons- 
gruppe) 

 

VPH720 (skole-eksamen i mai) 
VPH724 (fordypningsoppgave 

innlevering april) 

VPH727 (muntlig eksamen juni) 

 

2.1.1 Refleksjonsgrupper 
Refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og 
utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i 
kliniske samspill. Hva kan man si og gjøre for å skape en åpen dialog med mennesker med 
psykiske lidelser? En tilstreber en tverrfaglig sammensetning av gruppene (mellom 4-7 
deltakere) og at deltakerne gjerne har ulik praksisbakgrunn. Det er lagt 100 timer av studiet til 
refleksjonsgruppene mellom ukesamlingene. Refleksjonsgruppene er studiepoeng-givende 
gjennom emnene VPH721, 722, 725 og 726 (12 studiepoeng totalt). Gruppene skal møtes 
minimum 5 ganger per semester. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, og 
gruppene fungerer som faste enheter over to studieår. Kun 10 % fravær per år tolereres. 
Veileder skal være tilstede 10 timer per semester. Veileder skal tilføre praktisk –klinisk 
kunnskap om de sentrale behandlingsretningene, fremme refleksjon og tydeliggjøre 
studentenes læringsforutsetninger. Veileder er også pålagt å vurdere hver enkelt students 
innsats i form av forberedelse til, og aktiv deltakelse på hvert gruppemøte. Det skal skrives 
referat fra hver gruppesamling. Referatet må godkjennes av veileder. De fleste av studentene 
er ansatte i første- og andrelinjetjenester i løpet av studietiden. Dette gir gode muligheter til å 
integrere og kombinere eksempler fra praksis med det teoretiske lærestoffet. Det er studentene 
som har ansvaret for å ha med klinisk materiale til gruppetimene og ha gjennomgått aktuell 
litteratur på forhånd. Refleksjonsgruppene vil fungere rettledende og fylle rommet mellom 
praksis og teori. 

Se vedlegg I til studieplanen: Refleksjonsgruppene –retningslinjer 
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2.2 Emnebeskrivelser: 
 

VFM001 Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode 
7,5 studiepoeng 

 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i diskusjoner, 
prosjekter og i klinisk arbeid. 

• Anvende de mest grunnleggende kvantitative og kvalitative metoder i diskusjoner, 
prosjekter og i klinisk arbeid. 

• Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder brukt i helse- og 
sosialfaglig forskning. 

• Anvende kunnskap om forskningsetikk. 
• Beskrive sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og 

biologiske, psykologiske og psykososiale forklaringsmodeller på psykisk lidelse og 
psykisk helse. 

• Beskrive hvordan ulike vitenskapsteoretiske perspektiver får konsekvenser for 
menneskesyn og forståelse og behandling av psykisk lidelse. 

 

Sentrale tema 

• Filosofi, etikk og metavitenskap. 
• Vitenskapelige tradisjoner, klinisk forskning og forskningsmetoder innenfor helse- og 

sosialsektoren. 
• Vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder relatert til psykiske lidelser og 

behandlingstilbud. 
• Kritisk analyse av forskningslitteratur. 

 
Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning, gruppearbeid, veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Individuell hjemmeeksamen. 

Pensum – se egen liste. 
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VPH720 Psykisk helsearbeid: organisering, helselogistikk og 
psykoterapeutiske perspektiv 
10 studiepoeng 

 
 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Anvende gjeldende lovverk og forskrifter innen feltet psykisk helsevern 
• Utvikle tverrfaglig samarbeids- og utviklingsprosjekter. 
• Anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere 

samarbeid på ulike nivå, for å sikre gode helselogistiske løsninger i brukerens 
bedringsprosess. 

• Beskrive sentrale forhold i psykiatriens og psykisk helseverns historie. 
• Beskrive ulike typer behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, og 

analysere ulike konsekvenser disse tilbudene kan ha for brukere og pårørende. 
• Beskrive sammenhenger mellom relasjon, språk og kontekst. 
• Redegjøre for kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv. 
• Beskrive hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de 

ulike behandlingsperspektivene, og kunne anvende dette i et terapeutisk samspill. 
• Beskrive hovedforskjellene på første og andre ordens terapeutposisjon, og vise at 

denne kunnskapen får kliniske konsekvenser. 
• Anvende basale ferdigheter i systemisk intervjumetodikk. 
• Beskrive reflekterende prosesser. 
• Utarbeide genogram og nettverkskart og benytte disse i terapeutiske relasjoner. 
• Redegjøre for ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver og knytte disse til 

kliniske situasjoner. 
• Redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på 

psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike 
behandlingsperspektiver. 

• Beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske 
ståsted. 

• Beskrive ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til 
psykiske lidelser. 

• Initiere en dialog, med basis i ulike psykoterapeutiske perspektiv, som ivaretar 
brukeren og pårørende, og som kan åpne for ny vekst og utvikling. 

 
Sentrale tema 

• Psykiatriens og psykisk helseverns historie. 
• Helselogistiske utfordringer knyttet til organiseringen av psykisk helsevern på 

kommunalt og statlig forvaltningsnivå 
• Endringsstrategier og kvalitetsutvikling. 
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• Lovverk. 
• Helse- og sosialpolitiske føringer og nyere faglige idealer. 
• Nye organisasjonsformer og behandlingstilbud. 
• Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 
• Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak. 
• Tverrprofesjonelt samarbeid. 
• Basal kommunikasjons- og samspillsteori. 
• Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv. 
• Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen med særlig vektlegging 

av andre ordens systemisk forståelse. 
• Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv. 
• Systemisk intervjumetodikk. 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi. 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv. 
• Genogram og nettverkskart. 
• Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk 
terapi. 

• Sykdomsmodellen, klassifikasjon, diagnostikk. 
• Angst, tvang, depresjon og psykotiske tilstander. 
• Brukerperspektivet /brukermedvirkning. 
• Etiske dilemma. 

 
Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Skriftlig skoleeksamen. Anonym sensur. Bokstav-karakter. 
Pensum – se egen liste. 

 

VPH721 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-1 
2,5 studiepoeng 

Det sentrale i dette emnet er refleksjonsgruppedeltakelse, se kapittel 2.1.1 om 
refleksjonsgrupper og Vedlegg 1 Refleksjonsgruppene – retningslinjer. 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Analysere sammenhenger mellom ulike behandlingsperspektiv, oppgaver og 
organisering innen feltet psykisk helsearbeid. 
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• Beskrive hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de 
ulike behandlingsperspektivene, og kunne anvende dette i et terapeutisk samspill. 

• Beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike vitenskapsteoretiske 
ståsted. 

• Initiere en dialog, med basis i ulike psykoterapeutiske perspektiv, som ivaretar 
brukeren og pårørende, og som kan åpne for ny vekst og utvikling. 

• Beskrive ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til 
psykiske lidelser. 

 

Sentrale tema 

• Basal kommunikasjons- og samspillsteori. 
• Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv. 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi. 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv. 
• Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi og kognitiv terapi. 
• Brukerperspektivet /brukermedvirkning. 
• Etiske dilemma. 

 
Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Bestått gis på grunnlag av godkjente referat og deltakelse i refleksjonsgruppen. Se utdyping 
av dette i Vedlegg I. Kun 10% fravær godkjennes. 

Pensum – se egen liste. 
 
 

VPH722 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-2 
2,5 studiepoeng 
Dette emnet tas i 2. semester og er en videreføring av refleksjonsgruppene i 1. semester, se 
kapittel 2.1.1 om refleksjonsgrupper og Vedlegg 1 Refleksjonsgruppene – retningslinjer. 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Redegjøre for hvordan informasjon overføres og skaper mening. 
• Beskrive sammenhenger mellom relasjon, språk og kontekst. 
• Beskrive hvordan kommunikasjons- og samspillforståelse nedfelles og vektlegges i de 

ulike behandlingsperspektivene, og kunne anvende dette i et terapeutisk samspill. 
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• Beskrive hovedforskjellene på første og andre ordens terapeutposisjon, og vise at 
denne kunnskapen får kliniske konsekvenser. 

• Anvende basale ferdigheter i systemisk intervjumetodikk. 
• Beskrive reflekterende prosesser. 
• Utarbeide genogram og nettverkskart og benytte disse i terapeutiske relasjoner. 
• Redegjøre for ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver og knytte disse til 

kliniske situasjoner. 
• Initiere en dialog, med basis i ulike psykoterapeutiske perspektiv, som ivaretar 

brukeren og pårørende, og som kan åpne for ny vekst og utvikling. 
• Beskrive ulike psykoterapeutiske perspektiver og behandlingsmodeller knyttet til 

psykiske lidelser. 
 

Sentrale tema 

• Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen med særlig vektlegging 
av andre ordens systemisk forståelse. 

• Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og nettverksperspektiv. 
• Systemisk intervjumetodikk. 
• Genogram og nettverkskart. 
• Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk 
terapi. 

• Brukerperspektivet /brukermedvirkning. 
• Etiske dilemma. 

 
Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Bestått gis på grunnlag av godkjente referat og deltakelse i refleksjonsgruppen. Se utdyping 
av dette i Vedlegg I. Kun 10% fravær godkjennes. 

Pensum – se egen liste. 
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VPH723 Kliniske studier. Alternativ 1: Klinisk praksis. 
Alternativ 2: Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass 
5,5 studiepoeng 
Alternativ 1: Klinisk praksis. 
Studentene skal i 3. semester gjennomføre 7 ukers veiledede kliniske/brukerrettede studier 
med 30 timer i gjennomsnitt pr. uke ved ett praksissted. 1 av disse ukene kan studenten 
benytte til hospitering, men bare hvis de 6 øvrige praksisukene blir avviklet 
sammenhengende. Se mer informasjon om klinisk praksis i Vedlegg II. 

 
Alternativ 2: Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass 
Som alternativ til ordinær klinisk praksis har studenten mulighet til å gjennomføre 7 ukers 
klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Det forutsettes da at studenten fritas fra alle 
ordinære arbeidsoppgaver slik at praksisperioden i sin helhet dedikeres til det kliniske 
utviklingsprosjektet. Studenten må søke Høgskolen i Molde ved fagansvarlig ved 
videreutdanningen i psykisk helsearbeid om å få gjennomføre «klinisk utviklingsprosjekt på 
egen arbeidsplass» ved å levere inn en prosjektskisse medio 2. semester. 
Se mer informasjon om klinisk utviklingsprosjekt i Vedlegg III. 

 
 

Læringsutbytte for begge alternativene 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer 
og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver. 

• Anvende og utvikle egen kreativitet og fleksibilitet i kliniske situasjoner. 
• Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger. 
• Kritisk analysere kliniske kontekster med ulike krav til tvang, kontroll og assistanse. 
• Anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker: 

o hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, 
personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale. 

o med biologisk betingede kommunikasjonsproblem. 
o med utfordringer knyttet til migrasjon. 
o i ansvarsgrupper og nettverksmøter. 

• Utrede, systematisere, identifisere og dokumentere behov, i tillegg til å gjennomføre og 
evaluere tiltak. 

• Utføre sitt arbeid med solid etisk og juridisk forankring. 
• Anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i 

kliniske situasjoner. 
• Redegjøre for ulike forklaringsmodeller (biologiske, psykologiske, psykososiale) på 

psykisk helse og hvordan disse forklaringsmodellene henger sammen med ulike 
behandlingsperspektiver. 
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• Evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer 
i ens egen tilnærmingsmåte, eller andre i organisasjonens tilnærminger. Og med basis i 
psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne alternativer som kan åpne opp for 
vekstfremmende samspill. 

• Anvende psykoterapeutiske perspektiver i dialoger med brukere og pårørende som 
ivaretar deres autonomi og fremmer brukermedvirkning. 

 
Sentrale tema 

• Videreføring av tema fra VPH720: 
o Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og 

nettverksperspektiv. 
o Systemisk intervjumetodikk. 
o Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi. 
o Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og 

behandlingsperspektiv. 
o Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens 
systemisk terapi. 

o Brukererfaringer og brukerperspektiv. 
o Etiske refleksjoner. 

• Forståelse og behandlingsmetoder av mennesker med: seksuelle overgrep, 
spiseforstyrrelser, rusavhengighet, selvskadingsproblematikk, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser. 

• Psykisk helse og migrasjon. 
• Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse. 
• Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere. 

 
Læringsaktivitet 

Klinisk praksis/ utviklingsprosjekt, veiledning, selvstudier og refleksjonsgrupper med 
kasusbaserte rollespill. 

Vurderingsordninger 

Se vedlegg II og vedlegg III for vurdering om godkjenning/ ikke godkjenning. 
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VPH724 Fordypningsoppgave, 15 studiepoeng 
 

I 3. og 4 semester arbeider studentene med fordypningsoppgave eller forstudie til 
masterprosjekt. Se vedlegg IV for informasjon om dette. 

Læringsutbytte for begge alternativene 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger. 
• Kritisk analysere kliniske kontekster med ulike krav til tvang, kontroll og assistanse. 
• Anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker: 

o hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, 
personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale. 

o med biologisk betingede kommunikasjonsproblem. 
o med utfordringer knyttet til migrasjon. 
o i ansvarsgrupper og nettverksmøter. 

• Utrede, systematisere, identifisere og dokumentere behov, i tillegg til å gjennomføre og 
evaluere tiltak. 

• Innfri hovedmålsettingene i psykososialt arbeid. 
• Identifisere og beskrive hvordan ulike behandlingsperspektiver gjenspeiler ulike 

vitenskapsteoretiske ståsted. 
• Evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer 

i ens egen tilnærmingsmåte, eller andre i organisasjonens tilnærminger. Og med basis i 
psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne alternativer som kan åpne opp for 
vekstfremmende samspill. 

• Anvende psykoterapeutiske perspektiver i dialoger med brukere og pårørende som 
ivaretar deres autonomi og fremmer brukermedvirkning. 

• Studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk tilnærming. 
 

Sentrale tema 

• Videreføring av tema fra VPH720: 
o Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv. 
o Kommunikasjonsbegreper og teori fra familieterapitradisjonen. 
o Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og 

nettverksperspektiv. 
o Systemisk intervjumetodikk. 
o Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi. 
o Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og 

behandlingsperspektiv. 
o Etiske refleksjoner. 
o Brukererfaringer og brukerperspektiv. 
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• Forståelse og behandlingsmetoder av mennesker med: seksuelle overgrep, 
spiseforstyrrelser, rusavhengighet, selvskadingsproblematikk, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser. 

• Psykisk helse og migrasjon. 
• Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens systemisk 
terapi. 

• Nyere behandlingsformer som f. eks LØFT, MI og ACT knyttes til de 
psykoterapeutiske behandlingsperspektivene som er studiets fundament. 

• Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse. 
• Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere. 
• Migrasjon og psykisk helse 

 

Læringsaktivitet 

Forelesninger, veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Fordypningsoppgave. Bokstav-karakter, ikke anonym sensur. 

Pensum – se egen liste. 
 
 

VPH725 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-3 
3,5 studiepoeng 

Dette emnet tas 3. semester og er en videreføring av refleksjonsgruppe i første studieår. Se 
kapittel 2.1.1 om refleksjonsgrupper og Vedlegg 1 Refleksjonsgruppene – retningslinjer. 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer 
og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver. 

• Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger. 
• Anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i 

kliniske situasjoner. 
• Evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer 

i ens egen tilnærmingsmåte, og med basis i psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne 
alternativer som kan åpne opp for vekstfremmende samspill. 

 

Sentrale tema 

• Videreføring av tema fra VPH720 og VPH722: 
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o Åpne reflekterende prosesser i et språk- og samtaleperspektiv og 
nettverksperspektiv. 

o Systemisk intervjumetodikk. 
o Ulike psykoterapeutiske behandlingsperspektiver med særlig vektlegging av 

selvpsykologi, personsentrert psykoterapi, kognitiv terapi og andre ordens 
systemisk terapi. 

o Etiske refleksjoner. 
o Brukererfaringer og brukerperspektiv. 

• Psykisk helse og migrasjon. 
• Bevisstgjøring av personlig og faglig kompetanse. 
• Bevisstgjøring av egen rolle i samhandling med brukere. 

 
Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning, klinisk praksis og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Bestått gis på grunnlag av godkjente referat og deltakelse i refleksjonsgruppen. Se utdyping 
av dette i Vedlegg I. Kun 10% fravær godkjennes. 

Pensum – se egen liste. 
 

VPH726 Utvikling og utøvelse av psykoterapeutiske perspektiv-4 
3,5 studiepoeng 

Dette emnet tas 4. semester og er en videreføring av refleksjonsgruppe fra semester 3. Se 
kapittel 2.1.1 om refleksjonsgrupper og Vedlegg 1 Refleksjonsgruppene – retningslinjer. 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Identifisere forbindelser mellom eget fag og egne personlige livs- og arbeidserfaringer 
og psykoterapeutiske behandlingsperspektiver. 

• Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger. 
• Anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i 

kliniske situasjoner. 
• Evaluere utfordrende kliniske samspillsituasjoner med tanke på å identifisere hindringer 

i ens egen tilnærmingsmåte, og med basis i psykoterapeutiske tilnærmingsmåter finne 
alternativer som kan åpne opp for vekstfremmende samspill. 

• Anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker: 
o hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og 

voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, 
personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale. 
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o med biologisk betingede kommunikasjonsproblem. 
o med utfordringer knyttet til migrasjon. 
o i ansvarsgrupper og nettverksmøter. 

 
Sentrale tema 

• Videreføring av temaene fra VPH721 og VPH722 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon og psykopatologi. 
• Sammenhenger mellom kommunikasjon/samspillforståelse og behandlingsperspektiv. 
• Forståelse og behandlingsmetoder av mennesker med: seksuelle overgrep, 

spiseforstyrrelser, rusavhengighet, selvskadingsproblematikk, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, personlighetsforstyrrelser. 

 

Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning, klinisk praksis og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Bestått gis på grunnlag av godkjente referat og deltakelse i refleksjonsgruppen. Se utdyping 
av dette i Vedlegg I. Kun 10% fravær godkjennes. 

Pensum – se egen liste. 
 

VPH727 Anvendelse av psykoterapeutiske perspektiv 
10 studiepoeng 

Emne VPH727 utgjør avsluttende emne i videreutdanningen. Tema fra de foregående emnene 
vil derfor utdypes og oppsummeres i dette emnet. VPH727 har et sterkt klinisk fokus, og 
avsluttes med muntlig eksamen. 

Læringsutbytte 

Kandidaten kan etter fullført emne: 

• Anvende familie- og nettverkssentrerte tilnærminger. 
• Anvende kunnskap om kommunikasjon i samspill med mennesker: 

o hvor temaer som seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, aggresjons- og 
voldsproblematikk, selvmordsproblematikk, rusavhengighet, 
personlighetsforstyrrelser og psykose er sentrale. 

o med biologisk betingede kommunikasjonsproblem. 
o med utfordringer knyttet til migrasjon. 
o i ansvarsgrupper og nettverksmøter. 

. 
• Utføre sitt arbeid med solid etisk og juridisk forankring. 
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• Anvende psykoterapeutiske behandlingsperspektiver på en etisk forsvarlig måte i 
kliniske situasjoner. 

• Anvende psykoterapeutiske perspektiver i dialoger med brukere og pårørende som 
ivaretar deres autonomi og fremmer brukermedvirkning. 

• Innfri hovedmålsettingene i psykososialt arbeid. 
 

Sentrale tema 

Videreføring og utdyping av tema beskrevet i VPH724 
 

Læringsaktivitet 

Plenumsundervisning og gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, 
veiledning og selvstudier. 

Vurderingsordninger 

Muntlig eksamen. Intern og ekstern sensor. 
 
 

Pensum – se egen liste. 
 

3.0 VURDERINGSFORMER 
 
 
 

Kode Sp Karakter 1. 
 
sem 

2. 
 
sem 

3. 
 
sem 

4. 
 
sem 

Vurderingsform 

VFM001 
Vitenskaps-teori, forsknings- 
etikk og metode (innlevering 
vår) 

7,5 Bestått/ 
Ikke 
Bestått 

 X   Individuell innlevering. 
Hjemmeeksamen. 
Anonym. 
Intern sensor. 

VPH720 10 Gradert  X   Individuell skriftlig 
Psykisk helsearbeid:  karakter  skoleeksamen 
organisering, helselogistikk    (6 timer). 
og psykoterapeutiske    Anonym. 
perspektiv    Intern og ekstern 

    sensor. 
VPH721 2,5 Bestått/ X    Obligatoriske 
Utvikling og utøvelse av  Ikke  studiegrupper 
psykoterapeutiske  Bestått  med 
perspektiv 1    veileder 

(eksamens- 
    forberedende). 
    Veileder er sensor. 
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VPH722 
Utvikling og utøvelse av 
psykoterapeutiske 
perspektiv 2 

2,5 Bestått/ 
ikke 
Bestått 

 X   Obligatoriske 
studiegrupper 
med 
veileder 
(eksamens- 
forberedende). 
Veileder er sensor. 

VPH723 5,5 Bestått/   X  Klinisk praksis: 
Kliniske studier.  Ikke  vurderes av veileder 
Alternativ 1: Klinisk praksis.  Bestått  ved praksisstedet. 
Alternativ 2: Klinisk    Refleksjonsrapport. 
utviklingsprosjekt på egen    Ikke anonym. 
arbeidsplass    Intern sensor. 

    Alt: Klinisk 
    utviklingsprosjekt: 
    prosjektrapport. 
    Ikke anonym. 
    Intern sensor. 

VPH724 
Fordypningsoppgave. 

15 Gradert 
Karakter 

   X Individuell innlevering. 
Hjemmeeksamen. 
Ikke anonym. 
Intern og ekstern 
sensor. 

VPH725 3,5 Bestått/   X  Obligatoriske studie- 
Utvikling og utøvelse av  Ikke  grupper med veileder 
psykoterapeutiske  Bestått  (eksamens- 
perspektiv 3    forberedende). 

Veileder er sensor. 
VPH726 3,5 Bestått/    X Obligatoriske studie- 
Utvikling og utøvelse av  Ikke  grupper med veileder 
psykoterapeutiske  Bestått  (eksamens- 
perspektiv 4    forberedende) 

Veileder er sensor 
VPH727 10 Gradert    X Individuell 
Anvendelse av  Karakter  muntlig 
psykoterapeutiske    skoleeksamen. 
perspektiv    Intern og ekstern 

sensor. 
Tils. 60  2,5 20 9 28,5  
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VEDLEGG 

Vedlegg I: Refleksjonsgruppene – retningslinjer 
 

Vedlegg II: Klinisk praksis (praksisstudier) – retningslinjer 
 

Vedlegg III: Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass – retningslinjer 

Vedlegg IV Fordypningsoppgave – retningslinjer 



Vedlegg I: Refleksjonsgruppene – retningslinjer 
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Se studieplan kapittel 2.1.1 for beskrivelse av refleksjonsgruppene. Gruppene skal møtes 5 
ganger a 5 timer per semester. Veileder skal være tilstede på 4 av samlingene a 2,5 timer. 
Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk, kun 10 % fravær per år tolereres. 

 

Ved studiets oppstart, og senere ved siste samling i hvert semester, avtales 
følgende: 

1. Fem møtedatoer og tidspunkt for kommende semester. 
2. Møtested. 
3. Kontaktperson i gruppa for kommende semester. 
4. Hvilket psykoterapeutisk perspektiv som skal anvendes ved førstkommende 

gruppesamling. 
5. Hvem som har ansvar for å ta med case/situasjonsbeskrivelse fra egen arbeidsplass til 

førstkommende gruppesamling. Husk anonymisering! Caset skal sendes på e-post til 
gruppemedlemmer og veileder senest 1 uke før refleksjonsgruppemøtet. 

6. Hvem som skal være referent på førstkommende gruppesamling. 
 

Mot slutten av hver gruppesamling må punktene 4-6 avtales til kommende 
gruppesamling. Disse avtalene skrives i referatet. 

 
Innhold og arbeidsmetoder i gruppesamlingene: 

 
Del 1: Gjennomgang av sentrale begreper innenfor det valgte psykoterapeutiske perspektivet. 
I denne prosessen forventes det at studentene er aktive i dialog sammen med hverandre, og 
sammen med veileder. Det forutsettes at både student og veileder er forberedt i det aktuelle 
psykoterapeutiske perspektivet. Hjelpemidler som notater, støtteark fra forelesninger og 
pensumlitteratur kan brukes i gruppesamlinga. 

 
Del 2: Rollespill med utgangspunkt i case/ situasjonsbeskrivelse der en forsøker å anvende 
spørsmål fra valgte psykoterapeutiske perspektiv. Studentene veksler på å ha brukerrolle, 
pårørenderolle, terapeutrolle og observatørrolle. 
I begynnelsen av studiet vil størsteparten av tiden bli brukt på del 1, men det vektlegges å 
komme raskt i gang med korte rollespill-sekvenser. Etter hvert som de psykoterapeutiske 
perspektivene blir mer kjent, forventes det mindre tid brukt på del 1 og tilsvarende mer tid på 
rollespill. 
I den tiden veileder ikke er til stede kan studentene, i samråd med veileder, velge om de skal 
bruke tida på del 1 eller del 2. Referent skriver i referatet med utgangspunkt i malen som 
ligger i Canvas for referat for refleksjonsgruppa. Referatet leveres i egen mappe for 
refleksjonsgruppa i Canvas senest 1 uke etter refleksjonsgruppemøtet. Veileder skal 
godkjenne/ikke-godkjenne og eventuelt kommentere referatet innen neste 
refleksjonsgruppemøte. 



Vedlegg II: Klinisk praksis (praksisstudier) – retningslinjer 
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Generelt 
Studentene skal i 3. semester gjennomføre 7 ukers veiledede kliniske/brukerrettede studier 
med 30 timer i gjennomsnitt pr. uke ved ett praksissted. 1 av disse ukene kan studenten 
benytte til hospitering, men bare hvis de 6 øvrige praksisukene blir avviklet 
sammenhengende. All hospitering må være dokumentert for å bli godkjent. Studietid pr. uke 
utgjør 40 timer hvorav 30 timer er praksistid. Kun 10 % fravær tolereres. Det forutsettes at 
studenten ikke har et arbeidsforhold, eller nylig har hatt et arbeidsforhold, ved det aktuelle 
stedet klinisk praksis skal gjennomføres. 

 
Formulering av veiledningskontrakt inklusive mål for klinisk praksis 
Studenten setter seg inn i læringsutbytte-beskrivelsene for emne VPH723 (se studieplanen 
kapittel 2.2, emne VPH723). Deretter skal studenten skriftlig formulere mål for 
praksisperioden ut fra hvilke læringsutbytter (fra VPH723) som synes aktuelle for det valgte 
praksisstedet. Videre skal det gis en beskrivelse av hvordan hun/han tenker seg at disse 
målene kan nås. Disse beskrivelsene gjennomgås sammen med veileder ved praksisperiodens 
begynnelse, og sammen formulerer de en veiledningskontrakt. Videreutdanningens mal for 
veiledningskontrakt benyttes. Veiledningskontrakten skal sendes kontaktlærer senest to uker 
etter praksisperiodens begynnelse for vurdering om kontrakten er i overenstemmelse med 
videreutdanningens mål for klinisk praksis. 

 
Studentens forberedelser til klinisk praksis 

• Studenten skal så vidt mulig innhente nøkkelopplysninger om målgruppe, 
lovgrunnlag, organisasjonsmessig tilhørighet og strukturelle forhold (som hvilke 
yrkeskategorier og aktuelle samarbeidsrelasjoner) ved praksisstedet. Slike 
opplysninger kan studenten på forhånd skaffe seg både gjennom primær- og 
sekundærkilder. 

 
• Studenten skal på forhånd innhente relevant informasjon om praksisstedets særskilte 

målgrupper og målområder 
 

Veileders ansvar 
Veileder ved praksisstedet skal tilrettelegge muligheter for at studenten får skifte mellom å 
være både deltaker og observatør i den direkte brukerkontakten, i aktuelle samarbeidsfora og 
samhandling med brukernes pårørende og øvrige personlige nettverk. Studenten skal gjøre 
interne notater fra disse samhandlingssituasjonene. Disse notatene legges til grunn for 
veiledning. Beskrivelser av observasjoner, erfaringer og opplevelser blir grunnlaget for 
temaene i faste oppsatte veiledningstimer – minimum 1 time pr. uke. Veileder har et primært 
ansvar sammen med studenten for å skape, opprettholde og håndtere et konstruktivt 
veiledningsforhold. Studenten skal i den grad dette er praktisk mulig også få øvelse i skriftlig 
dokumentasjonsarbeid ved praksisstedet. 
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Studentens etterarbeid 
Studenten skal på bakgrunn av klinisk praksis utarbeide en skriftlig refleksjonsrapport. 
Refleksjonsrapporten skal ha fokus på en konkret klinisk situasjon fra praksis. Begreper 
hentet fra psykoterapeutiske perspektiver brukes for å forstå det som skjedde i situasjonen 
eller til å åpne opp for alternative, forståelser, handlinger og dialoger. 
Høgskolen skal ha mottatt refleksjonsrapporten innen to uker etter at klinisk praksis er 
avsluttet. Rapporten må ikke overstige 1500 ord. Studenten skal ivareta konfidensialitet. 
Rapporten evalueres til bestått/ ikke bestått i lys av læringsutbyttene for emne VPH723. 

 
Godkjenning/ ikke godkjenning av gjennomførte kliniske studier 
Veileder dokumenterer overfor skolen om kliniske praksis er gjennomført i samsvar med de 
formelle kravene, og fyller ut skjema for anbefalt godkjent/ ikke godkjent praksis. Skjemaet 
sendes Høgskolen i Molde ved praksisslutt. Kriteriene som brukes for godkjenning er målene 
studenten og veileder formulerte i veiledningskontrakten samt gjennomført timetall. 
Hvis veileder ikke anbefaler at praksis blir godkjent, må dette tas opp med studenten og 
høgskolen senest 3 uker før praksisperioden er utløpt. Det er høgskolen som endelig 
godkjenner klinisk praksis på bakgrunn av veileders anbefalinger samt vurdering av 
refleksjonsrapport. 

 
Høgskolens øvrige plikter 
Fagpersonale fra høgskolen skal besøke alle praksissteder i løpet av praksisperioden. Videre 
skal høgskolen gi råd og yte nødvendig bistand utover besøket når det foreligger anmodning 
om dette. 

 
Refleksjonsgrupper i praksisperioden: 
Refleksjonsgruppene samles med veileder fra høgskolen inntil 2 ganger i løpet av 
praksisperioden. Oppmøte i refleksjonsgrupper regnes ikke som praksistid, og studentene må 
her ta ut studiedag for å samles. 

 
Økonomi: 
Studentene må selv dekke eventuelle ekstraordinære utgifter (reise- og boutgifter) i 
forbindelse med praksis. 
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Vedlegg III: Klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass – 
retningslinjer 

 

Generelt 
Som alternativ til ordinær klinisk praksis har studenten mulighet til å gjennomføre 7 ukers 
«klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass». Det forutsettes da at studenten fritas fra 
alle ordinære arbeidsoppgaver slik at praksisperioden i sin helhet dedikeres til det kliniske 
utviklingsprosjektet. Arbeidsplassens ledelse må være innforstått med ovennevnte og være 
villig til å legge forholdene til rette for at et vellykket utviklingsprosjekt skal la seg 
gjennomføre. Studietiden per uke utgjør 40 timer og skal i sin helhet brukes til det kliniske 
utviklingsprosjektet. 
Studenten må søke Høgskolen i Molde ved fagansvarlig ved videreutdanningen i psykisk 
helsearbeid om å få gjennomføre «klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass» ved å 
levere inn en prosjektskisse medio 2. semester. Prosjektskissen skal godkjennes både av 
høgskolen og av ledelsen ved den respektive arbeidsplassen. 

 
Studentens forberedelser til klinisk utviklingsprosjekt 

• Studenten setter seg inn i læringsutbytte-beskrivelsene for emne VPH723, se 
studieplanen kapittel 2.2, emne VPH723. Studenten skal i samarbeid med ledelsen, ansatte og 
brukere ved sin arbeidsplass innhente opplysninger om arbeidsplassens behov for 
kunnskapsutvikling og forbedring i forhold til ett eller flere ovennevnte læringsutbytter. Med 
dette som bakteppe skal studenten ferdigstille en prosjektskisse (maks 1500 ord) som skal 
levers fagansvarlig ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid og ledelsen ved 
arbeidsplassen medio 2. semester. Prosjektskissen skal godkjennes både av høgskolen og av 
ledelsen ved den aktuelle arbeidsplassen. 

• Prosjektskissen skal inneholde: 
o Kort presentasjon av arbeidsplassen 
o Problemområde / området med utviklingspotensial 
o Formål for utviklingsprosjektet 
o Forankringsgrunnlaget hos ledelsen, ansatte og brukere 
o Teoretiske perspektiver 
o Metodevalg (intervjuer, møter, litteratursøk, dialogkonferanse, undervisning, 

samarbeid med ledelse, ansatte og brukere, utvikling av plandokumenter etc.) 
o Fremdriftsplan (tidsramme og milepæler) 
o Aktuell litteratur og forskning på området 

 
Veiledning 
Høgskolen oppnevner veileder, og det gis inntil en time veiledning i tilknytning til 
prosjektskissen i 2. semester. I 3. semester gis det inntil 4 timers veiledning i løpet av de 7 
ukene prosjektet varer. 
Veileder skal besøke arbeidsplassen og ha møte med studenten og ledelsen, og være 
tilgjengelig på e-post og per telefon. Veileder har sammen med studenten ansvar for å skape, 
opprettholde og håndtere et konstruktivt veiledningsforhold. 
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Studentens etterarbeid 
Studenten skal skrive en individuell oppgave i form av en prosjektrapport. Prosjektrapporten 
skal leveres inn til høgskolen og til arbeidsplassen to uker etter endt praksisperiode. 

 
• Prosjektrapporten skal inneholde: 

o Presentasjon av arbeidsplassen 
o Problemområde / området med utviklingspotensial 
o Formål for utviklingsprosjektet 
o Forankringsgrunnlaget hos ledelsen, ansatte og brukere 
o Teoretiske perspektiver 
o Metoder brukt (intervjuer, møter, litteratursøk, dialogkonferanse, undervisning, 

samarbeid med ledelse, ansatte og brukere, utvikling av plandokumenter etc.) 
o Resultater 
o Aktuell litteratur og forskning på området 
o Videre arbeid med utviklingsprosjektet 

 
Studenten skal ivareta konfidensialitet. Rapporten må ikke overstige 4000 ord. Rapporten 
evalueres til bestått/ ikke bestått i lys av læringsutbyttene for emne VPH723. 

 
Godkjenning/ ikke godkjenning av gjennomførte kliniske studier 
Ledelse ved arbeidsplassen fyller ut skjema for anbefalt godkjent/ ikke godkjent praksis og 
sender høgskolen når prosjektperioden er over. Hvis de formelle kravene ikke innfris, og 
arbeidsgiver eller veileder på bakgrunn av dette vil anbefale prosjektet som ikke godkjent, må 
dette tas opp med studenten og høgskolen senest 3 uker før utviklingsprosjektets periode er 
utløpt. Det er høgskolen som endelig godkjenner klinisk utviklingsprosjekt på egen 
arbeidsplass. Kriteriene som brukes for godkjenning av «klinisk utviklingsprosjekt på egen 
arbeidsplass» er: 

• Godkjent prosjektskisse 
• Godkjent prosjektrapport 
• Arbeidsplassens og veileders dokumentasjon på tilfredsstillende gjennomføring av 

utviklingsprosjektet 
 

Høgskolens øvrige plikter 
Høgskolen kan gi råd og yte nødvendig bistand utover veiledningen og besøket ved 
arbeidsplassen når det foreligger anmodning om dette. 

 
Refleksjonsgrupper i praksisperioden: 
Refleksjonsgruppene samles med veileder fra høgskolen normalt inntil 2 ganger i løpet av 
prosjektperioden. Oppmøte i refleksjonsgrupper skjer innenfor studietiden. 

 
Økonomi: 
Studentene må selv dekke eventuelle ekstraordinære utgifter (reise- og boutgifter) i 
forbindelse med prosjektet. 
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Vedlegg IV Fordypningsoppgave – retningslinjer 
 

Hva skal oppgaven inneholde? 
Oppgaven skal ta utgangspunkt i erfaringer hentet fra egen praksis, formet som et narrativ. En 
begynner gjerne relativt bredt med å beskrive temaet og hvorfor dette er interessant for å ende 
opp med mer nøyaktige beskrivelser av et smalere område etter hvert. Litteratursøk for å 
innhente relevant litteratur knyttet til fordypningsoppgavens tematikk og problemstilling skal 
gjennomføres. Resultatet av dette/disse skal presenteres i oppgaven. 
Oppgaven må også peke i retning av behov for videre forskning og fagutvikling innen temaet 
relatert til tverrfaglig psykososialt arbeid. 

 
Oppgavens elementer er: 

 
Sammendrag: 
Det viktigste trekkes ut av introduksjon, problemstilling, teori og diskusjon i et kort 
sammendrag – maksimum 1 side. 
Introduksjon og problemstilling: 
Det skal gis en innføring i temaet og utformes en problemstilling. En kort redegjørelse av 
utført litteratursøk, og de viktigste funnene fra søket må presenteres. Hvorfor akkurat denne 
problemstillingen er interessant som forskningsspørsmål begrunnes. 
Forskningsspørsmålet/forskningsspørsmålene skal en prøve å belyse ved hjelp av egne 
praksiserfaringer og teori. 
Teori: 
Det skal gis en begrunnelse for valg av psykoterapeutisk perspektiv. Det skal ikke redegjøres 
for det valgte perspektivet i sin helhet, men for de begreper en senere anvender i 
diskusjonsdelen. Omfanget på dette vil være avhengig av de fenomenene en har valgt å 
studere. 
Empiri: 
Empiri er i denne sammenhengen egne erfaringer hentet fra klinisk praksis. 
Framstillingen av dette utformes som narrativ/fortelling med fokus på terapeutiske 
relasjoner, der studenten selv har vært medaktør eller observatør. Narrativet/ fortellingen 
utgjør oppgavens analytiske enhet. Det må gjøres rede for hvordan empirien er framkommet 
(kilder – og kontekst). Konfidensialitet må sikres på en betryggende måte og i henhold til 
gjeldende etiske retningslinjer. 
Diskusjon: 
Problemstillingen(e) analyseres ved hjelp av teori og/eller psykoterapeutiske perspektiv og 
deres forsøk på forklaringer av fenomenet. Sentrale poeng i narrativet belyses ut fra begreper i 
det valgte psykoterapeutiske perspektivet, og en søker å forstå narrativet og å danne ny 
mening. Dette er den mest kritiske delen av oppgaven, og hvor en lettest vil se kandidatens 
evne til refleksjon og til å være kritisk til teori, empiri og metode. Det kan også være at en 
ønsker å diskutere den praktiske bruken av, eller det teoretiske utgangspunktet for kliniske 
metoder som er brukt i feltet. Det at en foretar en slik diskusjon, vil så fremt den naturlig 
hører inn i oppgaven, ofte være en styrke. Den vil vise at en er i stand til teoretisk å reflektere 
rundt metodebruken på feltet, eller knyttet spesielt til det gjeldende fenomenet. 



27 

 

 

Konklusjon med forslag til videre forskning og fagutvikling: 
Hovedelementene i diskusjonen understrekes. Det vil styrke oppgaven om en kort kan trekke 
fram nye problemstillinger, ideer til videre forskning og fagutvikling knyttet til det temaet 
oppgaven omhandler. 

 
Litteraturliste 
Litteraturlista må inneholde alle artikler, bøker eller lignende som en har referert til 
underveis. Jfr. dokumentet: ”Kildehenvisninger og referanseliste – en veiledning” som finnes 
under biblioteket på høgskolens hjemmeside. Høgskolen bruker Chicago 15B 
stil. 

 
Veiledning 
Det oppnevnes veileder i 3. semester. Kandidaten kan få inntil 5 timers 
individuell veiledning. Studenten er ansvarlig for å avtale veiledningstimer. Det forutsettes at 
minimum én av veiledningstimene brukes før jul i 3.semester, og at siste veiledningstime 
brukes senest 14 dager før oppgavens 
innleveringsfrist. 
Innen juleferien i 3. semester må studentene ha levert en disposisjon/ et oppsett for 
oppgaven. 
Denne skal inneholde innledning, forsøksvis tema/problemstilling, teoretisk 
referanseramme, kort versjon av narrativ og hvordan dette er innhentet, framdriftsplan, 
litteratur. 

 
Omfang 
Maksimum 8000 ord (eksklusive innholdsfortegnelse, sammendrag og referanseliste) 
Høgskolen anbefaler at oppgaven ligger så nært opptil dette antallet som mulig. Det 
godtas et tillegg på 10 % ord. 
Fordypningsoppgaven utgjør 15 studiepoeng. 

 
 

Innlevering 
Oppgaven skal leveres elektronisk. Besvarelsen MÅ leveres i PDF- format med høgskolens 
forsidemal. 
Merk at PDF lages først når oppgaven er ferdig skrevet og redigert. 
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Samlet årsrapport om studiekvalitet studieåret 2018-2019 for 
masterprogrammet (del 1 og 2), 

Master i helse- og sosialfag, Avdeling for Helse- og sosialfag, 
Høgskolen i Molde. 

 
Master i helse- og sosialfag, «kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er på 120 stp. 
Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig 
arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, 
pårørende og sosiale nettverk. Studieleder for masterprogrammet er førsteamanuensis Karl Yngvar 
Dale. 

Den første delen av programmet omfatter fire valgfrie studieretninger som er organisert som 
videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på 
utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en 
relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren. 

De fire valgfrie studieretninger er som følger: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) 

• Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU) 

• Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) 

• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (AKS). 

Den andre delen av programmet (MAHS2) består av emner som direkte leder frem til 
masteroppgaven. MAHS2 kan tas enten a) på heltid over 2 semester, b) på deltid over 4 semester 
eller c) i kombinasjon med èn av videreutdanningene over 4 – 6 semester. 

 
 

RAMMEKVALITET 
1) VIPH: Videreutdanningen i psykisk helsearbeid (VIPH) er et deltidsstudium over to år, som 

har opptak hvert andre år. Studiet har til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger med teori 
og 20 dager med refleksjonsgrupper. I første studieår (2018/2019) har studentene 
gjennomført fire emner: 
A: vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode 
B: psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid 
C: analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse 
D: psykoterapeutiske behandlingsperspektiver 

Disse var fordelt over seks undervisningsuker i tillegg til 10 refleksjonsgruppemøter. 

Årsrapporten er basert på to anonyme evalueringer og et «kull-møte»: 
Canvas-evaluering Emne A besvart av 28 studenter i januar 
Canvas-evaluering Emne B - D besvart av 51 (89.5%) studenter i mai 
Kullmøte 26. august 2019 (referat utlagt i Canvas) der 53 studenter møtte 
Studenttillitsvalgte fikk tilsendt utkast til evaluering av emne B - D med mulighet til å komme 
med endringsforslag til evalueringen før den ble lagt ut til studentene. Tillitsvalgte hadde 
ingen kommentarer til evalueringen. Kullmøte fungerte som kvalitetsteam, i tillegg har 



 

 

studenter blitt oppfordret til å komme med tilbakemeldinger på evalueringen i etterkant via 
de to valgte studentrepresentantene. 

 
De fleste er godt fornøyd med læringsklima. 89% gir score fra 5-7 når de evaluerer kontakt 
med lærer og kontakt med medstudenter (skalering 1-7, der 7 er svært fornøyd). 85% velger 
score 5-7 når de evaluerer kvaliteten på informasjon gitt før og under veis i studiet. Flere 
kommenterer imidlertid at de er misfornøyd med kontroll av oppmøte i undervisningen 
(reagerer negativt på at en må skrive under på at en var tilstede). 

 
2) VBU: Høgskolen i Molde tilbyr denne utdanningen etter kravspesifikasjon fra 

Helsedirektoratet. Høgskolen har søkt, og fått midler, fra Helsedirektoratet til denne 
utdanningen siden 2007. Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel 
hos barn og unge i hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal blant annet 
utvikle ferdigheter i å identifisere og intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer 
i nærmiljøet. 

 
Studentene ved VBU har evaluert første studieår i gjennom læringsplattformen Canvas. 
Studentene ble gitt mulighet til å kommentere evalueringsskjema i Canvas før det ble lagt ut. 
Ingen innspill kom. 24 av 30 studenter har levert sin evaluering anonymt i Canvas. To 
studenter leverte på e-post etter frist, dvs at 26 av 30 studenter har evaluert første studieår 
totalt. Evalueringen ble tatt opp med studentene i første samling høst 2019, 28. aug. 2019. 
Resultater ble lagt fram til drøfting og kullet fungerte som kvalitetsteam. 

 
Informasjon om studiet, lokaliteter på Høgskolen, pedagogisk kompetanse og kontakt 
mellom studenter og ansatte er vurdert som god og meget god, majoriteten har svart meget 
god. En student har kommentert på at det blir aldri nok informasjon for den som ikke har 
vært på skolebenken på mange år. 

 
3) VHM: VHM har opptak hvert andre år, neste gang høsten 2020. Studiet er organisert over to 

år med til sammen 12 obligatoriske ukesamlinger med teori. 
Opptak: i 2018 takket 25 ja til studieplass, men bare 18 startet. Det at flere ikke kunne starte 
beror, ifølge disse personene, hovedsakelig på problemer med å få støtte fra arbeidsgiver til 
permisjoner. Det er ønskelig med bedre rekruttering til studiet. Det blir også arbeidet 
målretta for å øke rekrutteringa av studenter til neste opptak. 

 
VHM bruker en del gjesteforelesere for å sikre høy faglig kvalitet i undervisninga. 
Evalueringen viser at studentene stort sett er svært fornøyd med undervisningen. Ved 
skriftlig evaluering etter hver samlingsuke har flertallet skåret: fornøyd/meget fornøyd. 

 
4) AKS: Studiet hadde 54 søkere i 2018. 43 av disse hadde AKS som førsteprioritet. 38 fikk tilbud 

om studieplass, 23 takket ja og 13 var registrert i programmet. 12 studenter møtte og er i 
utdanningsløpet. 
Oppsummering av midtevaluering til master del I – Avansert klinisk sykepleie i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten – oktober 2019 
Antall svar: 10 av 12 studenter svarte på evalueringen 

 
VAK700 Avansert klinisk sykepleie systematisk kartlegging og vurdering 
10/12 studenter var enten fornøyd eller svært fornøyd med temaene. 
Tilsvarende svar får en på temaene gitt i simulering og ferdighetstreningen. I forhold til 
tidsbruken, var noen fornøyd (4), mens andre ønsket seg mer tid (6) for å kunne gå i dybden 
på forelesningene og få mer praktisk undervisning på Topp til tå undersøkelsen 



 

 

9/12 svarte at undervisningstemaene enten hadde stor eller svært stor betydning for nye 
ferdigheter og ny rolle. Majoriteten (7/10) var fornøyd med eksamen, mens andre var verken 
fornøyd eller misfornøyd. 

 
Kommentarer: Her savnes mer innføring i simulering, flere case å jobbe ut i fra og mer 
informasjon om casene. Ønsker mer tid på dette emnet. 

 
VAK701 Etikk og omsorgstenkning 
Majoriteten av studentene var fornøyd med temaene gitt i dette emnet. Tilsvarende svar er i 
forhold til simulering og ferdighetstrening. Majoriteten erfarte at det var tilstrekkelig tid 
(8/12). Halvparten svarte at nevnte tema hadde stor betydning for bevisstgjøring av rollen 
som AKS, mens resterende 5 svarte at det hadde noe betydning. Majoriteten (8/10) var 
fornøyd med egen utvikling som følge av bevisstgjøring og utvikling i refleksjonsgruppene. 
Majoriteten (7/10) var fornøyd med eksamen i temaet. 

 
Kommentarer: Her savnes flere case til etisk refleksjon. Det etterlyses også hverdagslige 
eksempler fra helsetjenesten for å belyse omsorgsteorien. Likeledes etterspørres bedre 
formulering av eksamensoppgaven. 

 
VFM001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk 
Her var det stor spredning- fra svært fornøyd til nokså misfornøyd. 6/10 var verken fornøyd 
eller misfornøyd. Halvparten (5/10) svarte det var tilstrekkelig tid, mens 4/10 svarte det var 
for lite tid. Majoriteten (7/10) svarte emnet hadde noe betydning for bevisstgjøring og 
utvikling av reflektert tenkning til eget fag. 4/10 var fornøyd med eksamen, 4/10 var verken 
fornøyd eller misfornøyd og 2/10 var misfornøyd. 

 
Kommentarer: Noen opplevde at dette var «tungt» stoff. Andre svarte at eksamensoppgaven 
hadde uklar tekst, og noen var misfornøyd med at en tok utgangspunkt i engelske artikler på 
eksamen. 

 
VAK702 sykdomslære og farmakologi 
Majoriteten var enten fornøyd eller svært fornøyd med temaet. 9/10 ønsket seg mer tid for å 
kunne gå i dybden på temaene. 10/10 var svært fornøyd med farmakologiundervisningen. 
6/10 ønsket seg mere tid også her. Majoriteten (7/10) var fornøyd med simulering og 
ferdighetstrening knyttet til emnet. Majoriteten svarte at emnet hadde stor eller svært stor 
betydning for utviklingen av klinisk kompetanse. Det var imidlertid variasjon i tilfredshet med 
eksamen. 4/10 var verken fornøyd eller misfornøyd. Ellers fordelte de seg jevn både oppover 
og nedover på skalaen. Ingen var svært misfornøyd. 

 
Kommentarer: Ønskelig om mer tid på eksamen, og at den er mindre omfattende i forhold til 
oppsatt tid. 

 
VAK703 kommunikasjon og samhandling 
Majoriteten (7/10) var fornøyd med tema og bevisstgjøringen i forhold til utvikling av egen 
kommunikasjonskompetanse i forhold til opptak av anamnese. Majoriteten var enten 
fornøyd eller svært fornøyd med utvikling av ferdigheter knyttet til systematisk kartlegging 
og vurdering av pasientens helsetilstand. Halvparten var fornøyd med 
kommunikasjonsøvelser knyttet til ferdigheter og simulering. Her var det større spredning i 
tilfredshet. Majoriteten (7/10) var fornøyd med den praktiske eksamen som var knyttet til 
emnet. 



 

 

Kommentarer: Stor spredning på tilbakemeldinger på eksamen. Fra skremmende – vanskelig 
- lærerik – den eksamen jeg har lært mest av. I forhold til kommunikasjonsøvelsene var det 
ønske om mer tid. 

 
Refleksjonsgruppene 
Halvparten er fornøyd med refleksjonsgruppene. Varierende tilbakemeldinger. Ønske om at 
refleksjonsgruppene legges til ukesamlingene 

 
 

5) MAHS2: Dette er et deltidsstudium hvor hovedfokus er å arbeide med og ferdigstille 
masteroppgaven. Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren 
innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står 
utforskningen av det direkte arbeidet med pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, 
pårørende og sosiale nettverk. 

 
Av totalt ca 20 søkere, hvorav 15 startet opp høsten 2018, er det nå igjen 12 som er på vei 
mot å fullføre masteren. Høsten 2019 ble det åpnet opp for at studenter på èn av de fire 
videreutdanningene kan begynne på masteremner parallelt med at de fullfører 
videreutdanningen. Hittil er det påmeldt 12 studenter på dette opplegget, med sikte på å 
fullføre hele masterløpet innen totalt 5 eller 6 semester. 

 
Til undervisning i plenum benyttes et lite auditorium (B-262). Videre benyttes det grupperom 
til workshops og EDB-lab til statistikkundervisning og opplæring i databasesøk og 
referanseføring (Endnote). Det lille auditoriet er ikke tilpasset e-undervisning, men forøvrig 
fungerer alle lokalene tilfredsstillende. Lærerkollegiet består hovedsakelig av personer med 
professor- og førsteamanuensiskompetanse og relativt lang pedagogisk erfaring på høyskole- 
og universitetsnivå. 

 
 

PROGRAMKVALITET 
1) VIPH: VIPH bruker en del gjesteforelesere for å sikre høy og spesialisert kompetanse innenfor 

de aktuelle tema det skal undervises om. Evalueringen viser at studentene stort sett er svært 
fornøyd med undervisningen 68, 4 % av forelesningene ble evaluert med score over 5 i 
gjennomsnitt (skalering 1-7, der 7 er svært fornøyd). Der var også flere kommentarer på at 
utdanningen har gode og interessante forelesere. En to-dagers forelesning ble imidlertid 
evaluert negativt (50% gav score 1 eller 2 som indikerer lite fornøyd). Dette vil vi merke oss i 
planlegging av undervisning til neste kull. 

 
Veiledede refleksjonsgrupper en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er 
utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med 
utgangspunkt i kliniske samspill. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk (25 
timer pr semester). 88,24 % er moderat til svært godt fornøyd med refleksjonsgruppene og 
43 % valgte høyeste skåre-alternativ (alternativ 7) på dette spørsmålet. Flere har valgt å 
kommentere refleksjonsgruppene med at dette er en god arena for læring. En sa det slik: «I 
første omgang tenkte jeg at refleksjonssamlingen kom til å være vanskelig, men det er faktisk i 
refleksjonsgruppen jeg lærer mest». Av totalt 20 kommentarer var det bare en som ikke var 
helt fornøyd. Denne kommentaren formidlet et ønske om en bedre fordeling i gruppene med 
hensyn til arbeidssted. Det er ønskelig med en tverrprofesjonell sammensetning av 
refleksjonsgruppene. Dessverre hadde vi ikke oversikt over studentenes profesjon og 
arbeidssted da gruppene ble bestemt. Ved neste opptak må vi forsøke å framskaffe denne 
informasjonen før studiestart. 



 

 

I 1. studieår har studentene ved alle videreutdanningene (master 1. år) en hjemmeeksamen i 
vitenskapsteori og metode, og studentene ved VIPH en skoleeksamen som er basiseksamen i 
psykisk helsearbeid. Ved hjemmeeksamen er det intern sensor og ved skoleeksamen intern 
og ekstern sensor. Begge eksamenene har anonym sensur. 

 
2) VBU: Studentene er jevnt over godt og meget godt fornøyd med at læringsplattformen 

Canvas blir aktivt brukt til å formidle fagstoff før, under og mellom samlingene. 
Videoforelesninger, læringsstier og arbeidskrav er brukt og studentene gir gode 
tilbakemeldinger på oppbyggingen. Det som skjer på samling, mellom samlingene, i 
veiledningsgrupper og i krav til eget arbeid er i hovedsak positivt kommentert. 95% svarer i 
stor grad på spørsmålet om i hvilken grad de opplevde at utdanningen har gitt nyttig 
kunnskap. 

 
Flere studenter nevner veiledningsgruppene med positivt fortegn. To studentuttalelser 
knyttet til spørsmål om å nevne noe de er fornøyd med i utdanningen er representativ for 
flere; «Jeg er spesielt fornøyd med innholdet i undervisningen. Praksisnært samtidig som en 
løfter blikket og får nye perspektiv». «Hvordan man kan knytte opp teorien til det praktiske i 
hverdagen for å heve kvaliteten på egen arbeidsprestasjon.» En student har omtalt 
læringsplattformen Canvas som lite brukervennlig. 

 
3) VHM: Studentene oppgir at de, samlet sett for alle temaene, er svært fornøyde. Det vil 

imidlertid være interessant å avklare nå, etter tre uteksaminerte kull, hvordan utdanningas 
temaer treffer praksisfeltets behov og hvorvidt studentene opplever at utdanninga fyller de 
forventinger de har til studiet innholdsmessig. Det er derfor planlagt et større 
evalueringsprosjekt som vil inkludere eksisterende og tidligere studenter, ansatte fra 
tjenestene, samt fagansvarlig og en prosjektgruppe bestående av ansatte ved Høgskolen i 
Molde. Det er ikke manglende tilfredshet med VHM i sin nåværende form som ligger bak 
dette evalueringsprosjektet, men ønske om å evaluere og eventuelt justere både temaer, 
eksamensformer og undervisningsopplegg. Vi ønsker blant annet å gå over til noe mer 
studentaktive undervisningsformer og å vurdere om VHM tematisk kan spisse noe. 

 
4) AKS: Antall samlinger 

7/10 svarer det er passe antall samlinger, mens 3/10 ønsker seg færre 
8/10 ønsker ikke mere egenaktivitet, mens 2/10 ønsker det 
9/10 ønsker ikke mere gruppeaktivitet 
8/10 ønsker ikke mere forelesninger, mens 2/10 ønsker det 
Informasjon 
Halvparten er verken fornøyd eller misfornøyd. 3/10 er fornøyd, mens 2/10 er misfornøyd 
Lærerne 
Majoriteten er enten fornøyd eller svært fornøyd med lærerne 
Læringsklima 
Majoriteten er enten svært fornøyd eller fornøyd med læringsklima i studiet 
Arbeidsmengden 
7/10 svarer at arbeidsmengden er større enn forventet 
2/10 at arbeidsmengden er svært mye mer enn forventet 

 
7/10 var forberedt på å jobbe så mye, mens 1 var helt forberedt og 2 var uforberedt 
7/10 svarte det var lett å forene med arbeid 
1/10 svarte det var svært lett og 2/10 at det var vanskelig å forene 

5/10 svarte det var godt tilrettelagt fra arbeidsgiver 



 

 

3/10 at det var svært godt tilrettelagt og 2/10 at det var svært dårlig tilrettelagt 
 

5) MAHS2: Ved oppstart av 3. semester gjennomførte vi midtveis-evaluering blant studentene. 
Det gis stort sett gode tilbakemeldinger når det gjelder formidling, innhold og veiledning. Det 
ser også ut til å fungere bra i de gruppebaserte aktivitetene, så som workshops og 
plenumspresentasjoner. Indikasjoner om at det bør sikres litt bedre balanse mht sosialfaglig 
og sykepleiefaglig profil, herunder at sistnevnte tidvis oppleves å overskygge den 
førstnevnte. Også relativt tydelige signaler om at metodeundervisningen må fremskyndes. 
Kollegiet er også samstemt i at dette studiet har en god innretning, innkjørt som det er over 
en årrekke. 

 
Forskningsrelevans: MAHS2 og mastergraden i helse- og sosialfag er forankret i følgende 
forsknings- og kompetanseområder (forskningsgrupper): Psykisk helsearbeid, 
Funksjonshemming og rehabilitering, Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og 
døende, Samhandling med sårbare grupper utifra i et fenomenologisk perspektiv og 
Tverrprofesjonelt samarbeid. 

 
Mesteparten av undervisningen vil således være forskningsbasert, herunder at foreleserne 
presenterer både teori og empiri med utgangspunkt i egen forskning. I tillegg vil 
masteroppgavene forankres i de ovennevnte kompetanseområdene. På denne måten vil 
studentene få mulighet til å delta i et forskningsmiljø via forskningsgruppemøter og derved 
skaffe seg en oversikt over forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det de selv planlegger 
å gjennomføre. 

 
Således er masterprosjektene, de facto, fullverdige forskningsprosjekter, hvorav et økende 
antall munner ut i publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Følgelig genereres 
det ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet, i tillegg til at kandidatene 
videreutvikler sin forskningskompetanse. 

 
 
 
 

RESULTATKVALITET 
1) VIPH: Det har vært gode søkertall til VIPH. Ettersom mange faller fra i perioden mellom 

opptak og studiestart og at noen studenter slutter i 1. semester, opererer vi med venteliste 
ved opptak. I overkant av 80 studenter fikk tilbud om plass. De andre kvalifiserte søkerne ble 
satt på venteliste og tatt inn fortløpende, før studiestart, etter som det ble plass. Målet er å 
ha rundt 60 studenter på VIPH. Ordningen med venteliste har fungert godt og vi ønsker å 
fortsette med dette. Pr 1. oktober 2018 hadde VIPH 57 aktive studenter og ved slutten av 
studieåret avga 55 studenter eksamen. 

 
I studieåret 2018/2019 hadde studentene to eksamener. Ved felles hjemmeeksamen for 
videreutdanningene i vitenskapsteori og metode var strykprosenten for alle 
videreutdanningene på 6 %, av disse var 3,6 % studenter fra VIPH. Ved basiseksamen i 
psykisk helsearbeid (skoleeksamen) var det 6 som strøk og en som ikke møtte. Vi jobber med 
å se på årsaker og forbedringsområder her. Kontinuasjons-eksamen ble arrangert i august, og 
her møtte 7, og en person fikk karakteren F. 

 
2) VBU: VBU startet høsten 2018 opp med 29 studenter. Ingen studenter har avsluttet. En 

student kom inn i 2. semester. Hun hadde tatt første semester noen år før. Vi avsluttet første 
studieår med 30 studenter som er det vi kan ha i kullet sett i lys av finansieringen fra 
Helsedirektoratet. 



 

 

En student hadde sykemelding på eksamen VBU 731 vår 2019, ny eksamen blir satt opp høst 
2019.Resultat på eksamen VBU 731 ble av ekstern sensor kommentert som meget bra 
resultat. 
Studentene vurder utdanningen som relevant knytte til sine arbeidssteder. Tverrfaglig 
studentgruppe i plenum og i veiledningsgruppe vurderes av studentene som en styrke. 
Studentene uttrykker at de lærer mye av hverandre sine erfaringer. 

 
3) VHM: Relevans/kobling til arbeidslivet; Det er vektlagt å bruke erfarne forelesere med 

forankring i praksisfeltet. De jevnlige evalueringene viser at dette blir satt pris på. De delvis 
veiledede refleksjonsgrupper en sentral del av studiet. Tilbakemeldingene er at studentene 
lærer mye av samarbeidet med medstudenter med en annen utdanning og/ eller annen 
yrkeserfaring. Dette blir på mange måter tverrprofesjonelt samarbeid (TPS) i praksis, 
samtidig som TPS er en sentral del av studiet. 

 
Studentene bruker case fra egen arbeidshverdag i disse refleksjonsgruppene. De oppgir at 
studiet er relevant for deres arbeidshverdag. Studenter oppgir blant annet at de er blitt mer 
reflekterte, og trygge fagpersoner som er mer oppmerksom på andre profesjoners 
kompetanse og tilnærminger. 

 
Fordypningsoppgaven (vår 2020) er en klinisk tilnærming i form av et utviklingsarbeid på eget 
arbeidssted. Det er pr nå 15 studenter som følger studiet på normert tid og skal levere 
fordypningsoppgave. En student går direkte videre til master ved HiMolde. Studieleder ved 
MAHS 2 var invitert inn for å informere allerede ved første samling og vi satser på at antallet 
som ønsker å gå videre til master vil øke i neste kull. 

 
 

4) AKS: Jevnt over er studentene fornøyd. Vi har ingen spesielle utfordringer, men ser at vi har 
forbedringspotensiale i forhold til: 
a) Simulering 
b) Tydeliggjøre eksamensoppgaver og tid på skoleeksamen 
c) Skape et større engasjement for vitenskapsteori og metode 
d) Informasjon 
e) Flere case og hverdagseksempler i forhold til etisk teori 

Dette er områder vi vil sette inn forbedringstiltak på. 

 
5) MAHS2: Litt over midtveis i studiet består Kull 2018 – 2020 av 12 studenter og det har vært 

et frafall på 3 studenter siden oppstart. 
 

Årsaker til frafall: Den vanligste årsaken til frafall er at studentene, pga øvrige utfordringer 
både på hjemmebane og på arbeidsstedet, begynner å falle etter i sin progresjon. 

 
Tiltak mot frafall: Vi oppnår åpenbart lavere frafall og høyere trivsel jo bedre informasjon vi 
gir og dess tettere oppfølgning studentene får. Dernest har vi lagt ytterligere vekt på å bidra 
til et godt sosialt miljø på kullet, ved for eksempel at vi arrangerer sammenkomster for 
studenter og kollegium (bl.a. felles lunsjer mv.). 

 
Strykprosent: Det forekommer svært sjelden at studenter på dette nivået stryker, eller får 
"Ikke-bestått". Det var dog èn student som fikk Ikke-bestått på Prosjektplanen i inneværende 
kull. Vedkommende bestod imidlertid kontinueringseksamenen. 



 

 

Studiet har særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes 
prosjekter er forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til 
utvikling av ny fagkunnskap som direkte påvirker praksis. 

 
Kobling til arbeidslivet: Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk 
forståelse, høyne kvaliteten i egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og 
arbeidsgivere til gode. 

 
 

SAMLET VURDERING, UTFORDRINGER OG TILTAK 
1) VIPH: Hovedinntrykket fra Canvasevalueringen og «kull-møtet» er at studentene opplever at 

VIPH-studiet er nyttig, gir økt kompetanse i klinisk praksis og at de opplever god kvalitet i 
forelesningene og refleksjonsgruppene. Talldata viser tydelig at studentene på VIPH er meget 
fornøyd med studiet. Likevel viser siste evaluering behov for: 
-Fortsatt satsing på refleksjonsgrupper med rollespill som en viktig del. 
-Å se på alternative måter å gjennomføre fraværsregistrering. 
-Fortsette arbeidet med å få tak i forelesere med solid faglig kompetanse i tema det skal 
undervises om på videreutdanningen. 

 
2) VBU: Studentene evaluerer første studieår som at de er svært godt fornøyd eller godt 

fornøyd. Informasjon bestreber vi oss på å gi gjennom samlinger og i Canvas, men det må vi 
fortsatt holde tydelig fokus på. 
Individuelle tilbakemeldinger på skriftlig arbeid er etterspurt og vi vil bestrebe oss på å møte 
ønsket når de starter opp med individuell veiledning knyttet til fordypningsoppgaven. Vi vil 
da ta for oss hjemmeeksamen fra vår 2019 og belyse styrker og evt mangler. 
Pedagogisk opplegg ble kommentert, kombinasjon av forelesning og arbeid i mindre grupper i 
samlingene blir positivt omtalt. Noen spesifikke forelesere får svært gode tilbakemeldinger, det 
merker vi oss. 
92% svarer at de i stor grad opplever at utdanningen innfrir forventningene. Det må vi ta 
med oss videre å gjøre som en student skriver; «hold fram med den stilen de har». 

 
3) VHM: VHM skal evalueres med sikte på nytt opptak i 2020 og det drives samtidig aktiv 

rekruttering mot potensielle studenter via ulike kanaler. I tillegg vil det også rettes mer 
oppmerksomhet mot arbeidsgivere/ledere i tjenestene fordi jeg anser at en del av nøkkelen 
til flere studenter vil ligge i arbeidsgiversidas vurdering av nytteverdien av mer kompetente 
ansatte. 

 
4) AKS: Se spesifiserte tiltak under PROGRAMKVALITET pkt. 4 a – e. 

 

5) MAHS2: Dette er et studium som fungerer etter hensikten og som har et godt læringsmiljø: 
Studentene fungerer, så vidt vi ser, meget godt sammen; de både støtter hverandre og bidrar 
til hverandres faglige utvikling (har også egen Facebook-gruppe). Det er også god kontakt 
mellom studentene og lærerkollegiet, og ikke minst er det et godt samarbeid innen kollegiet. 

 

Forbedringstiltak: Det som er viktig er å få inn nok studenter, og de rette studentene, og 
beholde flest mulig av dem. Her har vi en jobb å gjøre i forkant av hvert nytt opptak, ved 
oppstart av studiet og særlig utover i det første semesteret. I tillegg må vi kunne ta opp flere 
studenter, enten som a) kommer utenfra som ønsker å sluttføre en master, og som allerede 
har 60 stp. som ekvivalerer kravene i Del 1 (videreutdanningene) eller b) allerede er i gang 
med en videreutdanning som de ønsker å kombinere med ett eller flere masteremner. 
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Samlet årsrapport om studiekvalitet studieåret 2019-2020 for 
masterprogrammet (del 1 og 2), 
Master i helse- og sosialfag, Avdeling for Helse- og sosialfag, 
Høgskolen i Molde. 

 
Master i helse- og sosialfag, «kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper», er på 120 stp. 
Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig 
arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, 
pårørende og sosiale nettverk. Studieleder for masterprogrammet er førsteamanuensis Karl Yngvar 
Dale. 

Den første delen av programmet omfatter fem valgfrie studieretninger som er organisert som 
videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på 
utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en 
relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren. 

De fem valgfrie studieretningene er som følger: 

• Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH) 

• Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU) 

• Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) 

• Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (AKS). 

• Videreutdanning i helsesykepleie (VHS) 

Den andre delen av programmet (MAHS2) består av emner som direkte leder frem til 
masteroppgaven. MAHS2 kan tas enten a) på heltid over 2 semester, b) på deltid over 4 semester 
eller c) i kombinasjon med èn av videreutdanningene over 4 – 6 semester. 

 

RAMMEKVALITET 
1) VIPH: Videreutdanningen i psykisk helsearbeid (VIPH) er et deltidsstudium over to år, som har 
opptak hvert andre år. Studiet er organisert over to år med til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger 
med teori. I andre studieår (2019/2020) har studentene gjennomført to emner: 

 
• Emne E: Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse, 

fordypningsdel 15. studiepoeng 
• Emne F: Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel 15 studiepoeng 

 
Dette var fordelt over fem undervisningsuker i tillegg til 10 refleksjonsgruppemøter og klinisk praksis 
(7 uker). 

 
Årsrapporten er basert på to anonyme evalueringer og to «kull-møter»: 

- Anonym evaluering i nettskjema desember 2019: «Evaluering av klinisk praksis», besvart av 
29 studenter 

- Anonym evaluering i nettskjema mai 2020: «Evaluering av 2. studieår og Viph-studiet samlet 
sett», besvart av 49 studenter (88%) 

 
Studenttillitsvalgte fikk tilsendt utkast til evalueringene med mulighet til å komme med 
endringsforslag til evalueringene før disse ble lagt ut til studentene. Tillitsvalgte hadde ingen 
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kommentarer til evalueringene. Det ble holdt kullmøter 26. august 2019 og 8. mai 2020. Kullmøtene 
fungerte som kvalitetsteam, i tillegg har studenter blitt oppfordret til å komme med tilbakemeldinger 
på evalueringen i etterkant via de to valgte studentrepresentantene. Studentene har også blitt 
oppfordret til å komme med tilbakemeldinger (positivt og negativt) til fagansvarlig igjennom hele 
studiet. 

 
De fleste er godt fornøyd med læringsklima. 94% gir score fra 5-7 når de evaluerer kontakt med 
lærer, og 74% gir score fra 5-7 når de evaluerer kontakt med medstudenter (skalering 1-7, der 7 er 
svært fornøyd). 90% velger score 5-7 når de evaluerer kvaliteten på informasjon gitt underveis i 
studiet. 

 
2) VBU: Høgskolen i Molde tilbyr denne utdanningen etter kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet. 
Høgskolen har søkt, og fått midler, fra Helsedirektoratet til denne utdanningen siden 2007. 
Utdanningen skal gi økt kompetanse til å styrke mestring og trivsel hos barn og unge i hjem, 
barnehage, skole, arbeid og fritid. Utdanningen skal blant annet utvikle ferdigheter i å identifisere og 
intervenere i forhold til psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet. 

Studentene ved VBU har evaluert utdanningen. Studentene ble gitt mulighet til å kommentere 
evalueringsskjema før det ble lagt ut, det kom ingen innspill. 23 av 30 studenter har levert sin 
evaluering anonymt. Evalueringen ble ikke tatt opp med studentene fordi utdanningen var i 
avslutningsfasen på evalueringstidspunktet. 

Informasjon om studiet, lokaliteter på Høgskolen, pedagogisk kompetanse og kontakt mellom 
studenter og ansatte er vurdert som god og meget god, majoriteten har svart meget god. En student 
har kommentert på at det blir aldri nok informasjon for den som ikke har vært på skolebenken på 
mange år. 

 
3) VHM: Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid er en tverrfaglig videreutdanning organisert 
som et deltidsstudium over 2 år, og inngår som 1.år i en mastergrad i helse- og sosialfag. 
Utgangspunkt for opptak er relevant høgskoleutdanning på bachelornivå. Aktuelle 
profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, 
barnehagelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer. 
VHM har opptak hvert andre år, neste opptak er høsten 2020. Studiet er organisert med til sammen 
12 obligatoriske ukesamlinger med undervisning og gruppearbeid, i tillegg samarbeider studentene i 
grupper også noe mellom samlingene. 

 
I andre deltidsår for VHM18; studieåret 2019/2020, var kullet redusert til 15 studenter og årsakene til 
frafall ble oppgitt som eksempelvis alvorlig sykdom og kompliserte familieforhold. 

 
Dette studieåret har inneholdt to emner: 
VMT723 Kliniske og pedagogiske tilnærminger på 12,5 studiepoeng 
VMT74 Fordypningsoppgave på 15 studiepoeng. 

 
På grunn av koronasituasjonen har innlevering av fordypningsoppgaven for noen av studentene blitt 
forskjøvet til høst 2020. 

 
Evalueringer viser at studentene stort sett er svært fornøyd med undervisningen. Ved en samlet 
oversikt over skriftlig evaluering av samlingsukene skårer over 70 % meget fornøyd eller fornøyd. En 
student med erfaring som kommunal enhetsleder uttrykte det slik: "Jeg vil anbefale studiet til alle 
som jobber med mennesker innenfor denne målgruppen, uavhengig av hvilken arena de jobber på. 
Fokuset er å heve livskvaliteten til brukerne våre og sikre gode og koordinerte tjenester". 
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Videreutdanningens relevans er primært knyttet til kommunenes oppgaver i å yte tjenester til 
personer med sammensatte og komplekse utfordringer. Habilitering og miljøarbeid favner naturlig 
nok et stort område, slik gjenspeiler det virkeligheten ute i tjenestene. En utfordring kan være å 
kunne dekke områdene 

 
 

4) AKS: Studiet i avansert klinisk sykepleie (AKS) er del I i en mastergrad i helse- og sosialfaglig 
kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper. Studiet gir sykepleiere en klinisk spesialisering og 
faglig videreutvikling for å kunne imøtekomme behovet til store brukergrupper med sammensatte og 
komplekse behov. Det være seg pasienter med alvorlige, kroniske og/eller progredierende 
sykdomstilstander som demens, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS), diabetes, kreft, 
amyotrofisk lateralsclerose (ALS), hjerneslag psykiske lidelser samt rusrelaterte helseutfordringer og 
sykdommer. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen kommune- og spesialisthelsetjenesten, som 
sykehjem, hjemmetjenesten, akutte døgnenheter, poliklinikker og akuttmottak. 

Studiet er organisert som et deltidstudiet over 2 år og inneholder 9 emner med til sammen 82, 5 
studiepoeng. Følgende emner blir gitt i studieåret 2019 – 2020 

• VAK 704: sykdom funksjonssvikt og mestring 
• VAK 705: Omsorg ved livets slutt 
• VAK 706: Fordypningsoppgaven med utvalgte emner; 

o VAK 706-1 Organisering og ledelse 
o VAK 706-2: Fordypningsoppgaven 

• VAK 707: Utvikling av klinisk kompetanse via refleksjonsgrupper/workshop 
• VAK 708: Utvikling av klinisk kompetanse via simulering og ferdighetstrening 
• VAK 709: Utvikling av klinisk kompetanse via klinisk praksis 

Studiet hadde 54 søkere i 2018, 43 av disse hadde AKS som førsteprioritet. 38 fikk tilbud om 
studieplass, 23 takket ja, 13 ble registrert i programmet og 12 startet på studiet. Av de 12 studenter 
søkte 1 student våren 2020 om permisjon. 

Av de 11 gjenværende studentene ved AKS- studiet, har 3 studenter evaluert 2 studieår. Den 
gjennomførte evalueringen ble ikke tatt opp med studentene fordi utdanningen var avsluttet før 
evaluerings-tidspunktet. På grunn av Covid-19 situasjonen ble vårsemestret annerledes enn planlagt. 
Dette gjaldt også evalueringen av studiet, dette har sannsynligvis påvirket at få studenter har 
evaluert siste studieår. 

VAK 704: Sykdom, funksjonssvikt og mestring: Studentene var fornøyd med temaene og 
eksamensformen gitt emnet. 

Åpne kommentarer: Studentene ønsket at ferdighetstrening og teori om motiverende intervju hadde 
fått større plass. Da dette er et viktig redskap å bruke som avansert klinisk sykepleier. 

 
VAK 705: Omsorg ved livets slutt: Studentene ga tilbakemelding på at de teoretiske temaene hadde 
stor betydning for utvikling av nye ferdigheter og ny rolle. 
Åpne kommentarer relatert til praksisstudiet i emnet: Studentene opplevde egenutviklingen som 
god, men at det var variert kvalitet på veiledningen da den til tider var på bachelornivå. Studentene 
opplevde at de måtte mange ganger avansere praksisen selv for å få noe utbytte av den. 

 

VAK 706: Fordypningsoppgaven med utvalgte emner: 

Vak 706-1: Organisering og ledelse: Studentene ga varierte tilbakemeldinger på emnet. 
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Åpne kommentarer: Temaet opplevdes viktig, relevant og bevisstgjørende. Det var ønske om 
mer tid og bedre organisering av temaet. 

 
VAK 706 -2: Fordypningsoppgaven: Studentene var fornøyd med temaene i emnet. 
Åpne kommentarer: Workshop som metode opplevdes som meningsfullt. Det å få 
tilbakemelding på egen oppgave hadde stor betydning for skriveprosess og progresjon. Det å 
få høre om hvordan medstudentene jobbet med oppgaven var til hjelp. 

 

5) VHS: Deltidsstudiet i helsesykepleie kvalifisere til profesjonstittelen Helsesykepleier og bygger på 
Forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning» fastsatt av Utdannings- og 
forskningsdepartementet av 1. desember 2005. Etter det første opptaket fikk 38 studenter studieplass 
og startet i januar 2020. Etter at første semester er gjennomført har en student gått i permisjon på 
grunn av sykdom. 

33 studenter har anonymt besvart evalueringsskjema for 1. semester. Studentene fikk ikke anledning til 
å kommentere spørsmålene på forhånd. Evalueringen blir gjennomgått med studentene i løpet av 2. 
semester. Det er gjennomført to kvalitetsteammøter. 

 
 

6) MAHS2: Masterstudiets 2. del, MAHS2, er en påbygningsdel på 60 stp. som tas i forlengelsen av 
enten èn av høgskolens valgfrie studieretninger/videreutdanninger innen helse- og sosialfag (VIPH, 
VBU, VHM, AKS, og ny videreutdanning i Helsesykepleie, VHS) eller tilsvarende utdanninger på 60 stp. 
fra andre studiesteder. MAHS2 leder direkte frem til fullføring av masteroppgaven og har blitt tilbudt 
siden 2008. Studiet driftes fra Campus Molde. Utdanningen kvalifiserer for opptak til PhD studier 
innenfor helse- og sosialfag. Sammen med de ulike videreutdanningene, utgjør således MAHS2 
bindeleddet mellom bachelorutdanningene og PhD-programmet ved Avdeling for helse- og sosialfag. 

 

MAHS2 er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse- og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk 
helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskningen av det direkte arbeidet med 
pasienter/brukere, grupper av pasienter/brukere, pårørende og sosiale nettverk. Studiet har særlig 
høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes prosjekter er forankret i deres 
egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny fagkunnskap som direkte 
påvirker praksis. 

Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk forståelse, høyne kvaliteten i 
egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og arbeidsgivere til gode. Masterprosjektene 
generer også ny evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet. 

Det var totalt 20 søkere, hvorav 15 startet opp høsten 2018. I tillegg til dette ordinære, kullbaserte, 
opptaket ble det høsten 2019 åpnet opp for at studenter på del 1 av programmet, dvs. 
videreutdanningene, kunne begynne på masteremner parallelt med at de fullførte 
videreutdanningen («Mellomkullet»). 12 studenter meldte seg på dette opplegget, med sikte på å 
fullføre hele masterløpet innen totalt 5 eller 6 semester. 

 
Til undervisning i plenum benyttes et lite auditorium (B-262). Videre benyttes det grupperom til 
workshops og EDB-lab til statistikkundervisning og opplæring i databasesøk og referanseføring 
(EndNote). Lærerkollegiet består hovedsakelig av personer med professor- og 
førsteamanuensiskompetanse og relativt lang pedagogisk erfaring på høyskole- og universitetsnivå. 
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PROGRAMKVALITET 
1) VIPH: VIPH bruker en del gjesteforelesere for å sikre høy og spesialisert kompetanse innenfor de 
aktuelle tema det skal undervises om. Evalueringen viser at studentene jevnt over er svært fornøyd 
med undervisningen. 94% gave score 5 eller høyere når de skulle vurdere nytten av forelesningene 
samlet sett (skalering 1-7, der 7 er svært fornøyd). I tillegg ble hver enkelt forelesning evaluert. 

 

Veiledede refleksjonsgrupper er en sentral arbeidsmetode i studiet. Fokus i gruppene er utvikling og 
utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske 
samspill. Deltakelse på refleksjonsgruppemøtene er obligatorisk (25 timer pr semester). 80% valgte 
scoringsverdi 5 eller høyere når de oppga læringsutbytte av refleksjonsgruppene. Dette viser at 
refleksjonsgruppene i stor grad oppleves nyttige, men scorene er likevel noe lavere enn fra samme 
kull i fjor. Kanskje kan dette ha noe å gjøre med at flere refleksjonsgruppesamlinger skjedde via Zoom i 
vårhalvåret (pga. Covid-19 situasjonen). 57% valgte scoringsverdi 5 eller høyere når de beskrev hvor 
fornøyd de var med refleksjonsgruppe på Zoom. Flere kommenterte at de hadde tekniske problemer, 
men og at det var utfordrende og opplevdes kunstig å rollespille via Zoom. Vi vil derfor i fortsettelsen 
tilstrebe å ha fysisk oppmøte på refleksjonsgruppesamlingene så lenge smittevernhensyn ikke 
utelukker dette. 

I 2. studieår har studentene klinisk praksis (7 uker), fordypningsoppgave og muntlig eksamen. I klinisk 
praksis er det veileder i praksisfeltet, og innlevert refleksjonsrapport som vurderes av intern sensor 
som ligger til grunn for bestått/ikke bestått klinisk praksis. Ved fordypningsoppgaven og muntlig 
eksamen er det intern og ekstern sensor. Evalueringen «Evaluering av klinisk praksis» viste at 76 % av 
studentene vurderte å ha utbytte av praksisperioden i stor eller svært stor grad. Ved evalueringen i 
mai med betydelig høyere svarprosent, valgte 55% scoringsvalør 5 eller høyere når de skulle beskrive i 
hvor stor grad praksis hadde bidratt i å utvikle/styrke deres terapeutiske kompetanse. På grunn av 
mangel på interne lærer-ressurser leide vi inn lærere til å foreta praksisbesøk og å holde kontakten 
med praksisfeltet. Dette kan ha medført at klinisk praksis framsto som mer løsrevet fra studiet enn 
ved tidligere kull, der praksisbesøkene har vært gjennomført av interne lærerkrefter. Det er også 
knapphet på praksisplasser og veiledere i praksisfeltet, og vi vil arbeide for at flere av våre studenter 
velger alternativet som er «klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass». Kanskje kan dette bidra 
til økt grad av opplevd nytteverdi av klinisk praksis. 

Når det gjaldt veiledning på fordypningsoppgaven scoret 72 % av studentene verdi 5 eller høyere 
(skalering 1-7, der 7 er svært fornøyd med veiledningen). 

 

2) VBU: Studentene ved VBU har evaluert utdanningen. Studentene ble gitt mulighet til å 
kommentere evalueringsskjema før det ble lagt ut, det kom ingen innspill. 23 av 30 studenter har 
levert sin evaluering anonymt. Evalueringen ble ikke tatt opp med studentene fordi utdanningen var i 
avslutningsfasen på evalueringstidspunktet. 

Nivået på utdanningen ble evaluert bra, 18 av 23 svarer at utdanningen har innfridd deres 
forventninger i stor grad. 21 av 23 sier at utdanningen i stor grad har gitt nyttig kunnskap. Pedagogisk 
kompetanse og kontakt mellom studenter og ansatte er vurdert som god og meget god, majoriteten 
har svart meget god. Evalueringen ba om tilbakemelding på forbedringer. Der fikk vi innspill på 
kvalitetssikring av enkelte forelesere samt tilrettelegging i læringsplattformen Canvas. 

 

3) VHM: Utdanningen startet i 2014 og etter tre uteksaminerte kull er det i dette studieåret startet et 
prosjekt som vil evaluere utdanninga, både sett fra studentenes ståsted og fra praksisfeltets. hvordan 
utdanningas temaer treffer praksisfeltets behov og hvorvidt studentene opplever at utdanninga fyller 
de forventinger de har til studiet innholdsmessig. Dette evalueringsprosjektet består av en 
prosjektgruppe med fagansvarlig og to ansatte ved HiMolde, samt en referansegruppe med VHM- 
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student, representant fra spesialisthelsetjenesten og ledere fra omsorgstjenester i 4 kommuner 
(opprinnelig 6 kommuner før sammenslåinger). Evalueringene fra praksisfeltet er undere analyse og 
vil bli presentert i en egen rapport. 

 
Studentevalueringene er analysert og viser høy grad av fornøydhet, samt noen innspill om justeringer 
av mer organisatorisk karakter. Flere av disse innspillene har ført til endringer for kullet som startet 
høsten 2020. Vi har blant annet endret refleksjonsgruppemøtene, som var hovedsakelig nettmøter 
mellom samlingene, til å bli ansikt-til ansikt- møter i samlingsukene fordi det fysiske møtet anses å ha 
vesentlig betydning i slikt lærings -og dannelsesarbeid. 

 
Refleksjonsgruppene ble skriftlig evaluert av det avtroppende kullet VHM18 og utbyttet av 
gruppearbeidet ble vurdert som svært godt. Gruppearbeidets relevans i forhold til læringsmålene ble 
av 10 av 10 skåret ut som meget bra eller bra. Relevansen ift praksisfeltet ble opplevd som meget bra 
eller bra av 9 av 10. Læringsutbyttet av refleksjonsgruppearbeidet ble opplevd som meget bra eller 
bra av 9 av 10, men noe bedre toppskår når veileder var til stede kontra når gruppa var uten veileder. 
Forskjellen var imidlertid ikke stor, det forteller at gruppene fungere slik man ønsker også når de er 
uten veiledning. Dette betyr ikke at veiledningen er overflødig, det kan heller bety at god veiledning 
resulterer i gode prosesser, som de også nyttiggjør seg når de arbeider uten veileder tilstede. 
VHM har tillitsvalgt og vara som har gjennom jevnlige kulltimer får inn saker fra kullet og formidler 
disse i egen møter med fagansvarlig som følger opp sakene videre. 

 
 

4) AKS: Studiet har tre ukesamlinger og fire refleksjonsdager pr. semester, samt 6 uker klinisk 
veiledet praksis fordelt på ulike fagområder. 

Noen studenter ønsket flere ukesamlinger, mens andre var fornøyd med oppsatt program. De fleste 
ga tilbakemelding på at refleksjonsdagene burde vært lagt inn i ukesamlingene. Det var varierende 
tilbakemeldinger på praksisveiledningen og manglende kjennskap til rollen som avansert klinisk 
sykepleie. 

Programmet har anvendt både interne og eksterne forelesere i de ulike emnene. Sistnevnte er for å 
sikre kvalitet innenfor spesialiserte områder. Studentene har gjennomgående gitt gode muntlige 
tilbakemeldinger på både interne og eksterne forelesere i de ulike emnene. 

Veiledede refleksjonsgrupper har vært en sentral arbeidsmetode i studiet. Hovedfokuset har vært 
knyttet til utvikling av ny rolle, funksjon og ansvarsområder i avansert klinisk sykepleie. Studentene 
er fornøyd med innholdet og arbeidet i refleksjonsgruppene 

Arbeidsmengden i studiet ble evaluert som større enn forventet, men nødvendig. 

Læringsklima ble vurdert som godt, samt at de var fornøyd med student- og lærerkontakten. 

 

5) VHS: Dette området blir evaluert avslutningsvis, etter fullført studieår 2020 - 2021. 
 

6) MAHS2: Ved avslutningen av 4. semester gjennomførte vi slutt-evaluering: Det gis gjennomgående 
gode tilbakemeldinger fra studentene når det gjelder formidling, innhold og veiledning. MAHS2 
holder derfor et høyt faglig nivå, fungerer etter hensikten og har et godt læringsmiljø. Det er også 
god kontakt mellom studentene og lærerkollegiet, og ikke minst er det et godt samarbeid innen 
kollegiet. I tillegg fungerer studentene, så vidt vi ser, meget godt sammen; de både støtter hverandre 
og bidrar til hverandres faglige utvikling (har også egen Facebook-gruppe). 
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Forskningsrelevans: MAHS2 og mastergraden i helse- og sosialfag er forankret i følgende forsknings- 
og kompetanseområder (forskningsgrupper): Psykisk helsearbeid, Funksjonshemming og 
rehabilitering, Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende, Samhandling med sårbare 
grupper utifra i et fenomenologisk perspektiv og Tverrprofesjonelt samarbeid. 
Mesteparten av undervisningen vil således være forskningsbasert, herunder at foreleserne 
presenterer både teori og empiri med utgangspunkt i egen forskning. I tillegg vil masteroppgavene 
forankres i de ovennevnte kompetanseområdene. På denne måten vil studentene få mulighet til å 
delta i et forskningsmiljø via forskningsgruppemøter og derved skaffe seg en oversikt over 
forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det de selv planlegger å gjennomføre. 

 
Således er masterprosjektene, de facto, fullverdige forskningsprosjekter, hvorav et økende antall 
munner ut i publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Følgelig genereres det ny 
evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet, i tillegg til at kandidatene videreutvikler 
sin forskningskompetanse. 

 
 
 

RESULTATKVALITET 
1) VIPH: Det har vært gode søkertall til VIPH, og det er få studenter som faller fra. Målet er å ha rundt 
60 studenter. 55 studenter tok avsluttende eksamen våren 2020. 

I studieåret 2019/2020 hadde studentene to eksamener; fordypningsoppgave og muntlig eksamen, i 
tillegg til klinisk praksis. På fordypningsoppgaven var det to studenter som ikke fikk bestått, men 
disse besto i august. Ved praksis og muntlig eksamen fikk alle studentene bestått. 

VIPH ønsker å samarbeide tett med praksisfeltet. Det største samarbeidet foregår i 2. studieår i 
forbindelse med at studentene har klinisk praksis der praksisfeltet får mulighet til å evaluere 
kontakten med videreutdanningen og høgskolen. VIPH arrangerer også åpne fagdager som 
praksisfeltet får tilbud om å delta på gratis. I studieåret 2019/20120 ble praksisfeltet invitert til 2- 
dagers kurs i Risikovurdering av partnervold – SARA V3 ved Solveig Vatnar og Merete B. Nesset, og 
fagdag med temaet Hvordan forstå og behandle psykiske lidelser? ved Trond Aarre. 

 

2) VBU: VBU startet høsten 2018 opp med 29 studenter. Ingen studenter har sluttet. En student kom 
inn i 2. semester. Hun hadde tatt første semester noen år før. Vi avsluttet første studieår med 30 
studenter som er det vi kan ha i kullet sett i lys av finansieringen fra Helsedirektoratet. 
En student hadde sykemelding på eksamen VBU 731 vår 2019, ny eksamen blir satt opp høst 
2019.Resultat på eksamen VBU 731 ble av ekstern sensor kommentert som meget bra 
resultat.Studentene vurder utdanningen som relevant knytte til sine arbeidssteder. Tverrfaglig 
studentgruppe i plenum og i veiledningsgruppe vurderes av studentene som en styrke. Studentene 
uttrykker at de lærer mye av hverandre sine erfaringer. 

 
I andre studieåret 2019/2020 gjennomførte studentene utviklingsprosjekt i grupper. Planlegging, 
gjennomføring, evaluering og rapporten de utvikler utgjør 10 studiepoeng. Videre blir studentene 
vurdert på fordypningsoppgave, 15 studiepoeng, og muntlig eksamen, 7,5 studiepoeng. Alle 
studentene er vel gjennom utviklingsprosjekt, fordypningsoppgave har tre studenter utsatt frist på til 
høsten 2020, de øvrige fikk resultater fra akseptabel prestasjon til topp resultat. En student fikk ikke 
gjennomført muntlig pga. fødsel, studenten tar den eksamen høsten 2020, de øvrige fikk resultater 
fra tilfredsstillende til topp resultat på muntlig. 
Utviklingsprosjektene er godt forankret inn mot praksisfeltet. Vi vektlegger samarbeid med 
praksisfelter som studentene jobber i. Tema som studentene og praksisfeltet bringer inn i 
utdanningen belyses på ulike måter. 
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3) VHM: Arbeidslivsrelevans; VHM vektlegger, i tillegg til interne lærerkrefter, også å bruke 
forelesere med solid forankring i praksisfeltet og vi vektlegger å bruke innleide timelærer med 
erfaring fra brukersida av hjelpeapparatet. Evalueringene ved hver samling viser at dette blir satt pris 
på. 

 
De delvis veiledede refleksjonsgruppene en sentral del av studiet. Tilbakemeldingene er at 
studentene lærer mye av samarbeidet med medstudenter med en annen utdanning og/ eller annen 
yrkeserfaring. Dette blir på mange måter tverrprofesjonelt samarbeid (TPS) i praksis, samtidig som 
TPS er en sentral del av studiet. Studentene bruker case fra egen arbeidshverdag i disse 
refleksjonsgruppene. De oppgir at studiet er relevant for deres arbeidshverdag. Studenter oppgir 
blant annet at de er blitt mer reflekterte, og trygge fagpersoner som er mer oppmerksom på andre 
profesjoners kompetanse og tilnærminger. 

 
Avsluttende oppgave: Fordypningsoppgaven VHM724 har vært er en klinisk tilnærming i form av et 
utviklingsarbeid på eget arbeidssted. Dette kravet er våren 2020 myket noe opp og vi godtar også 
teoretiske oppgaver basert på tematikk fra studentenes yrkeshverdag. 

 
Ved masterprogrammet er det nå 5 studenter fra VHM som har startet på sin master ved MAHS 2. Vi 
velger å invitere studieleder allerede første semester ved oppstart av nytt kull ut fra den oppfatning 
at ønsket om å 'gå videre' til masteroppgave er noe som kan modnes og vokse fram underveis selv 
om studenten ikke hadde det som mål ved oppstart på VHM. Slik vil vi også satse på at antallet som 
ønsker å gå videre til master ikke blir mindre ved nåværende kull. 

 
 

4) AKS: 12 studenter startet på studiet i 2018, 12 fortsatte i 2019, en søkte permisjon i 2020 og 11 
fullførte studiet. Eksamensresultatene av de oppgitte emnene viser at majoriteten av studentene har 
karakteren B. Studiet har høy samfunnsmessig relevans da studentene evaluerte det faglige 
innholdet som anvendelig og som de har bruk for i klinisk praksis. 

 

5) VHS: 23 av 32 studenter oppgir at studiet i stor grad har innfridd forventingene, 9 i middels grad, 
mens 32 er svært enig eller enig i at første semester har gitt nyttig kunnskap for yrkesutøvelse som 
helesykepleier. I det avsluttende emnet (VHS 731) oppgir 29 studenter at det var avsatt tilstrekkelig tid 
og 24 er fra svært fornøyd til fornøyd med temaene i emnet. 

Fra kommentarfeltet kommer de fram at studentene generelt er særlig fornøyd med oppdaterte gode 
forelesere, men at informasjonsflyten har forbedringspotensialet. 

 

6) MAHS2: Kull 2018 – 2020 besto opprinnelig av 15 studenter. Etter ett år ble dette tallet redusert til 
12, hvorav 7 leverte masteroppgaver på normert tid våren 2020. 3 studenter fikk utsatt frist til 
høsten 2020 pga Corona og ytterligere 2 studenter har fått utsettelse til våren 2021. 

 
«Mellomkullet» som startet opp høsten 2019 samtidig med en videreutdanning har blitt redusert fra 
12 til 7, som ventelig vil levere masteroppgaven våren 2021. 

 
Årsaker til frafall: Den vanligste årsaken til frafall er at studentene, pga øvrige utfordringer både på 
hjemmebane og på arbeidsstedet, begynner å falle etter i sin progresjon. 

 

Tiltak mot frafall: Vi oppnår åpenbart lavere frafall og høyere trivsel jo bedre informasjon vi gir og 
dess tettere oppfølgning studentene får. Dernest har vi lagt ytterligere vekt på å bidra til et godt 
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sosialt miljø på kullet, ved for eksempel at vi arrangerer sammenkomster for studenter og kollegium 
(bl.a. felles lunsjer mv.). 

Strykprosent: Ingen studenter har strøket i denne perioden (2019-2020). 
 

Kobling til arbeidslivet: Kandidatene vil, via både vitenskapelig skolering og mer presis klinisk 
forståelse, høyne kvaliteten i egen yrkesutøvelse, hvilket igjen kommer både brukere og 
arbeidsgivere til gode. 

 
 
 

SAMLET VURDERING, UTFORDRINGER OG TILTAK 
1) VIPH: Hovedinntrykket fra Canvasevalueringene og «kull-møtene» er at studentene opplever at 
VIPH-studiet er nyttig, gir økt kompetanse i klinisk praksis og at de opplever god kvalitet i 
forelesningene og refleksjonsgruppene. Talldata viser tydelig at studentene på VIPH er meget 
fornøyd med studiet. 

Evalueringene viser behov for: 

• Fortsatt satsing på refleksjonsgrupper med fysisk oppmøte 
• Fokus på kvalitet i klinisk praksis. Noe som innebærer at vi vil ha økt fokus på alternativet til 

vanlig klinisk praksis som er «klinisk utviklingsprosjekt på egnen arbeidsplass. I tillegg har vi 
fått økt lærer-ressursene på Viph, og dette gjør at vi kan følge opp studentene bedre når de 
er i klinisk praksis. 

• Fortsatt arbeidet med å få tak i forelesere med solid faglig kompetanse i tema det skal 
undervises om på videreutdanningen. 

I de siste årene har vi opplevd at studenter forsøker på ulike former for fusk, enten ved eksamen eller 
oppmøte. Vårt inntrykk er at dette kanskje kunne vært unngått med bedre informasjon fra høgskolen 
sin side. Derfor la vi for dette kullet stor vekt på å informere om hva som regnes for fusk og plagiat. 
Det er gledelig at ved dette kullet ble ingen tatt i plagiatkontroll eller annen form for fusk. 

 

2) VBU: Studentene evaluerer utdanningen slik at de er svært godt fornøyd eller godt fornøyd. 
Informasjon bestreber vi oss på å gi gjennom samlinger og i Canvas, men det må vi fortsatt holde 
tydelig fokus på. 

 
Individuelle tilbakemeldinger på skriftlig arbeid er etterspurt og vi vil bestrebe oss på å møte ønsket 
når de starter opp med individuell veiledning knyttet til fordypningsoppgaven. Pedagogisk opplegg 
ble kommentert, kombinasjon av forelesning og arbeid i mindre grupper i samlingene blir positivt 
omtalt. Noen spesifikke forelesere får svært gode tilbakemeldinger, det merker vi oss. 

 
92% svarer at de i stor grad opplever at utdanningen innfrir forventningene. Det må vi ta med oss 
videre i det kontinuerlige utviklingsarbeidet vi legger opp til. Det pedagogiske endringsarbeidet som 
har pågått siden 2014 vektlegges i fortsatt i stor grad, studentaktive læringsmetoder er sentralt i det 
arbeidet. 

 
3) VHM: Samlet vurdering tilsier at kvaliteten ved VHM er god, fagemnene er aktuelle og slik 
kompetanse er etterspurt i praksisfeltet generelt. Å klare å yte gode og sikre tjenester overfor 
mennesker med sammensatte og komplekse behov er en stadig utfordring for kommunene. Et 
landsomfattende tilsyn i 2016 viste at fylkesmennene fant til dels alvorlig svikt i tjenestetilbudet i 45 
av 57 kommuner (Helsetilsynet 2017). Dette tilsynet og lignende funn har resultert i en nasjonal 
veileder som nå er ute på høring: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 
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utviklingshemming. I lys av det samfunnsmandatet høgskolen har er det viktig å møte kommunenes 
behov for mer kompetanse, et behov som i siste instans er brukernes. 
Av utfordringer kan et par nevnes, den ene er det å rekruttere tilstrekkelig antall studenter. En 
annen utfordring er ressurs-situasjonen ved VHM som pr i dag har mindre ressurs enn andre 
videreutdanninger. Utfordringene vil bli omtalt i det følgende. 

 
Av kullet som har gått i 2019/2020 oppgir over 70 % at de meget fornøyd eller fornøyd med 
samlingsukene. Videre har langt de fleste formidlet ved muntlige evalueringer at de er meget 
fornøyd med sitt læringsutbytte og trekker bl a fram at de har nådd et høyere faglig og etisk 
refleksjonsnivå og bedret innsikt i andre profesjoners arbeid. Som fagansvarlig vurderer jeg at en 
vesentlig del av nøkkelen til høyere søkertall vil ligge i arbeidsgiversidens vurdering av nytteverdien 
av mer kompetente ansatte. Hvis arbeidsgiver ønsker denne kompetansen og er villig til å støtte 
ansatte gjennom deltidsutdanningen, ville antallet søkere som i realiteten starter utdanningen øke. 
En gjenganger ved flere VHM-kull har vært signal fra arbeidsgiver om at det er fint hvis de tar 
utdanningen, men mindre vilje/evne til å faktisk tilrettelegge slik at det blir mer overkommelig for 
ansatte å ta utdanningen. Dette kan handle om permisjoner med lønn, økonomisk støtte til reise/ 
opphold eller tilrettelegging av turnus for å gjøre det mulig for den ansatte å følge samlingsukene. Et 
tiltak som er iverksatt er det pågående prosjektet som vil ventelig sikre både høy kvalitet og 
arbeidslivsrelevans, og dette må markedsføres ytterligere i praksisfeltet, både overfor ansatte som 
potensielle studenter og overfor deres ledere. 

 
Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) representerer ikke bare VHM som sådan, men er 
den videreutdanningen som faglig er knyttet nærmest til vernepleiefaget og vernepleierutdanningen. 
Et tettere samarbeid mellom vernepleierutdanning og videreutdanning kunne innebære en styrking 
av VHM, både faglig og ressursmessig. Dette er et tiltak det vil være naturlig å vurdere innad i 
fagmiljøene. 

 
 

4) AKS: Hovedinntrykket er at studentene opplever studiet som nyttig, og at det er god kvalitet i 
forelesninger og refleksjonsgrupper. 

• Tilbakemeldingene fra studentene om at refleksjonsgruppene bør inkluderes i 
samlingsukene, tas til følge. 

• Tilbakemeldingene fra studentene om at ferdighetstrening og teori om motiverende intervju 
gis større plass, tas til følge. 

• Muntlige tilbakemeldingene om lengere praksisperioder og tilpasset faglig veiledning til AKS- 
rollen følges opp. 

Det jobbes kontinuerlig med kvalitetsforbedring og videreutvikling av studiet, og konkrete 
tilbakemeldinger fra studentene involveres i dette arbeidet. Som eksempel: 

• Videreutvikle opplegg for simulering og ferdighetstrening 
• Videreutvikle opplegg for kritisk refleksjon i refleksjonsgruppene 
• Økt bruk av caseløsning som metode for læring 
• Vidreutvikle AKS- rolle, funksjon og ansvarsområder 
• Utforming av eksamensoppgaver og tilpasset tid til eksamen 
• Samkjørt informasjon fra lærerne til studentene 
• Aktivt jobbe for et godt læringsmiljø 

Studiet er videreutviklet i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert 
klinisk almennsykepleie som kom i 2020 for å styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenester i 
kommunene. 
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5) VHS: Det jobbes fortløpende med forbedringer i forhold til informasjonsflyt og organisering i Canvas 
og det tilstrebes at informasjon om pensum relatert til forelesninger og tema i samlingsuker gis i god 
tid, da dette er tilbakemeldinger som studentene har gitt fortløpende gjennom dialog i studiet. 

Det gjøres oppmerksom på at forberedelsestiden til studiet var kort og at fagansvarlig først var på plass 
kort tid før første samlingsuke. I tillegg ble to av samlingsukene på kort varsel omorganisert til å være 
nettbasert grunnet nedstenging av samfunnet medio mars. 2o studenter evaluerer at læringsutbytte i 
liten grad ble redusert av at samlingsukene ble gjennomført på zoom, mens 4 evaluerte at det i stor 
grad ble redusert. Enkelte forelesninger i emnet VHS732 ble forskjøvet til høst 2020, da det i perioden 
med nedstengning har vært utfordrende å skaffe forelesere fra praksisfeltet. Emnet VHS732 avsluttes 
med eksamen vår 2021. 

 

6) MAHS2: Dette er et studium som fungerer etter hensikten og som har et godt læringsmiljø. 
Studiet har også særlig høy samfunnsmessig relevans i og med at de aller fleste studentenes 
prosjekter er forankret i deres egen yrkesmessige og faglige kontekst. Dette bidrar til utvikling av ny 
fagkunnskap som direkte påvirker praksis. 

 
Forbedringstiltak: Det som er viktig er å få inn nok studenter, og de rette studentene, og beholde 
flest mulig av dem. Her har vi en jobb å gjøre i forkant av hvert nytt opptak, ved oppstart av studiet 
og særlig utover i det første semesteret. I tillegg må vi kunne ta opp flere studenter, enten som a) 
kommer utenfra som ønsker å sluttføre en master, og som allerede har 60 stp. som ekvivalerer 
kravene i Del 1 (videreutdanningene) eller b) allerede er i gang med en videreutdanning som de 
ønsker å kombinere med ett eller flere masteremner. 
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