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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, tverrproffesjonelt og sektorovergripende. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg 

kompetanse til å innhente og formidle kunnskap om lokale helseforhold og til å initiere og gjennomføre 

kvalitetsforbedring og 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 praksisstudier i helsesykepleie gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og 

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

Dette er beskrevet i HiMoldes kvalitetssystem og studenten plikter å sette seg inn i kravet.  Studenten må også 

oppfylle de til enhver tid gjeldende krav med hensyn til covid-19 relaterte smitteverntiltak. Det gjelder gjennom 

hele studietiden. 
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Studiets oppbygging  
Helsesykepleie er et deltidsstudie over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet består av 5 delemner og inkluderer 

10 ukers praksisstudier i tråd med forskrift til rammeplan for helsesykepleieutdanning av 1.desember 2005. 

Praksisstudier 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 2022-2023: 

Emne-

kode  

Emnenavn  Stp. Vurdering 

Vår 2022 

VHS730 Vitenskapsteori og forskningsmetode 7,5 Bestått/ikke bestått 

Intern sensur 

VHS731 Folkehelsearbeid, rammebetingelser og grunnlagsforståelse del 1   

 

VHS732 

 

Barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers kommunikasjon- og 

relasjonskompetanse del 1 

  

Høst 2022 

VHS731 Folkehelsearbeid, rammebetingelser og grunnlagsforståelse del 2 7,5 Gradert karakter 

Intern  

VHS732 

 

Barn og unges helse og utvikling og kommunikasjon- og relasjonskompetanse 

del 2 

  

VHS733 

 

Fagutøvelse i helsesykepleie del 1  Godkjent/ikke godkjent 

Vår 2023 

VHS732 Barn og unges helse og utvikling og helsesykepleiers kommunikasjons- og 

relasjonskompetanse del 3  

15 Gradert karakter  

Intern og ekstern sensur 

VHS733 Fagutøvelse i helsesykepleie del 2 15 Bestått/ikke bestått 

 

Høst 2023 

VHS734 Faglig fordypning og fagutvikling i helsesykepleie  15 Gradert karakter 

Intern og ekstern sensur  
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Læringsutbytter og sluttkompetanse 
Læringsutbyttene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Rammeplan for forskrift for 

helsesykepleierutdanning av 1.des. 2005. Det totale læringsutbytte oppnås gjennom at emnene ses i 

sammenheng og at kunnskap fra emnene innlemmes i praksisstudiene.  

 

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 inngående kunnskap om likestilling, inkludering og tverrkulturell kommunikasjon  
• 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 

• kan anvende kunnskapsbasert praksis og planlegger, utøver og kritisk vurderer helsesykepleiertjenesten 
i overensstemmelse med nasjonale og lokale rammebetingelser  

• kan anvende kunnskap i veiledning og kommunikasjon for å styrke målgruppens mestringsressurser  
• kan selvstendig vurdere og iverksette 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 

• kan arbeide selvstendig og bidra til innovasjon og fagutvikling  
• kan arbeide kunnskapsbasert og reflektere etisk og kritisk i samsvar med sykepleiefaglige verdier  
• formidler kunnskap fra fagområdet på individ, gruppe og samfunnsnivå samt bidrar i tverrprofesjonelt 

samarbeid  
 

Læringsaktiviteter 
Forelesning, nettbasert undervisning, basisgrupper, refleksjonsnotat, arbeidskrav, praksisstudier, veiledning, 

workshop, seminar, medstudentrespons, ferdighetstrening, simulering og selvstudie. 
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Tilstedeværelse og studieprogresjon  
Det er krav om obligatorisk frammøte til samlingsuker, praksisstudier og deltakelse i studentaktive 

læringsmetoder mellom samlingsukene. Frammøteplikt er begrunnet i behovet for trening på problemløsnings- 

og samhandlingsferdigheter, samt ferdighetstrening og simulering på campus. Oppmøte på samlingene i 

basisgrupper, deltakelse i gruppesamarbeid og dokumentert selvstudium gjennom beståtte arbeidskrav gir 

eksamensrett. Fravær kan ikke overskride 10% i basisgrupper og praksisstudier. I de øvrige arbeidsformene er 

det krav om 80% deltakelse.  

Det stilles krav til studieprogresjon. Før fordypningsoppgaven vurderes må alle emner, inkludert praksisstudier, 

være bestått. Før oppstart av andre del av praksisstudier 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 underveis evaluering 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 2022. 

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. 

Basisgrupper 
Basisgruppene er et undervisningstilbud der studenter har jevnlige møter med lærer gjennom hele utdanningen. 

Dette er en arena for refleksjon, erfaringsdeling og kunnskapsutvikling og ferdighetstrening i tema som 

kommunikasjon og relasjonsbygging. For å øke læringsutbytte forventes at studenten møter forberedt. 
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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 av 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 forskningsstudier  

 

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 selvstudie og veiledning.    
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Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen 
• Oppmøte til undervisning 
• Deltakelse i workshop, inkludert forberedelse  

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ ikke godkjent og er beskrevet i Canvas 

 

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. 
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VHS731 Folkehelse, grunnlagsforståelse og rammebetingelser  
Studiepoeng: 7.5 studiepoeng  

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag  

Emneansvarlig: Ingeborg Ulvund/Liv Janne Raknes Brekke 

Undervisningssemester: Vår 2022 og høst 2022 

Undervisningsspråk: Norsk  

Varighet: To 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 på individ, gruppe og befolkningsnivå. Videre gir emnet kunnskap i 

epidemiologi, helsedeterminanter og nasjonale kilder til epidemiologiske data. Studenten tilegner seg 

inngående kunnskap om helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike 

brukergruppers helse, samt bidra til å utjevne helseforskjeller. Videre skal studenten ha kunnskap om 

kommunikasjon og samhandling både med målgruppen og samarbeidsparter og kjennskap til bruk av til 

formidling av kunnskap. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne forventes at studenten: 

Kunnskap 
• har avansert kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og 

befolkningsnivå 
• har inngående kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og 

administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 
kommunale helse- og omsorgstjenester 

• har kunnskap om epidemiologi, systematisk folkehelsearbeid og påvirkningsfaktorers betydning 
• har inngående kunnskap om smittevernarbeid og vaksinasjon, herunder barnevaksinasjons-

programmet. 
• har kunnskap om hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike brukergruppers mestring og 

egenomsorg og evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon og hvordan utjevne sosiale 
helseforskjeller 

• har kunnskap om helsesykepleiers ansvar som samfunnsaktør i folkehelsearbeid. for å formidle 
kunnskap om helsetilstanden og god helseatferd til barn, unge og deres familier   
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Ferdigheter 
• kan identifisere behov for, kartlegge, initiere og utføre smittevernarbeid, herunder 

barnevaksinasjonsprogrammet 
• kan bruke kunnskapsbaserte kilder og helsepedagogiske metoder i helseopplysning, veiledning og 

rådgivning i møte med individ, gruppe og befolkning 
 

Generell kompetanse 
• kan bidra til forståelse og respekt for menneskers forutsetninger og vilkår for livsvalg, utvikling og 

helse 
• kan anvende kunnskap og ferdigheter for å planlegge og gjennomføre tiltak som ivaretar urbefolkning-

, migranter og minoriteters særlige behov og gjennomfører tiltak som bidrar til å redusere sosiale 
ulikheter i helse. 

• har kjennskap til fag og etiske problemstillinger i folkehelsearbeidet 

Læringsaktiviteter 
Forelesning, workshop, arbeidskrav og selvstudie 

 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 
• Oppmøte til undervisning  

• Godkjent arbeidskrav 

• Arbeidskrav som gir eksamensrett, er beskrevet i Canvas og vurderes til godkjent/ikke godkjent 

 

Eksamen VHS731 Folkehelse, grunnlagsforståelse og rammebetingelser  
• Vurderingsform: Individuell hjemmeeksamen 
• Karakterskala: Gradert karakter  
• Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
• Varighet: To semester 
• Omfang: 2500 ord  

 

Vurderingskriterier 
Publiseres i canvas  

 

Evaluering  
Evaluering underveis og etter avsluttet emne. 
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VHS732 Barn og unges helse og utvikling og helsesykepleiers 
kommunikasjon- og relasjonskompetanse 
 
Studiepoeng: 15  

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag  

Emneansvarlig: Liv Janne Raknes Brekke 

Undervisningssemester: Høst og vår 2022 og vår 2023 

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 spedbarn, barn og unges fysiske, psykiske, seksuelle og sosiale helse og 
utvikling 

• har inngående kunnskap om barn og unges beskyttelsesfaktorer – og risikofaktorer 
• har inngående kunnskap om tilknytning og samspill, familiens funksjon, behov og utfordringer, og 

identifiserer avvik, vurderer og følger opp familier 
• har inngående kunnskap om barn og unge som pårørende og virkning av kriser, traumer  

og belastninger 
• har avansert kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging  
• har kunnskap om brukermedvirkning og tverrproffesjonelt samarbeid på individ-, gruppe- og  
• systemnivå 
• har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering og tverrkulturell kommunikasjon 
      og samhandling 
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Ferdigheter 

• kan bruke relevante helsepedagogiske metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og 
livskvalitet hos barn, unge og deres familier/omsorgsgivere 

• kan bruke relevante metoder for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere 
utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov 

• kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle 
overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevante tiltak 

• kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge 
• kan selvstendig veilede om, rekvirere og administrere prevensjonsmidler, herunder langtidsvirkende 

prevensjonsmidler 
• kan selvstendig veilede om ernæring, ernæringsutfordringer, amming og vekst og henvise videre ved 

behov 
 

Generell kompetanse 

• kan analysere faglige og etiske problemstillinger i utøvelse av helsesykepleie og i samhandling 

med andre profesjoner 

• kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgiver 

• kan ivareta brukermedvirkning på individ-, gruppe og systemnivå. 

• Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide kultursensitivt, samt kommunisere 

via tolk 

 

Læringsaktiviteter 
Forelesninger, basisgrupper, ferdighetstrening og simulering, muntlig framlegg med medstudentrespons, 

workshop, gruppearbeid, arbeidskrav og selvstudie. 

 

Arbeidskrav – vilkår for å avlegge eksamen 
• Oppmøte til undervisning  
• Deltakelse i basisgrupper (Canvas) 
• Godkjente arbeidskrav  
• Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og beskrives i Canvas. 
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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. 
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VHS733 Fagutøvelse i helsesykepleie 
Studiepoeng: 15  

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag  

Emneansvarlig: Liv Janne Raknes Brekke 

Undervisningssemester: Høst 2022 og vår 2023 

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. Læringsutbyttene fra øvrige 

emnene folkehelse, og barn og unges helse og utvikling, samt samhandling, kommunikasjon og 

relasjonsbygging innlemmes i praksisstudiene. Studenten må kunne argumentere, ta standpunkt og begrunne 

handlingsvalg i etiske dilemma ut ifra sykepleiefaglige verdier og etiske retningslinjer for sykepleiere. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes at studenten: 

Kunnskap 
• har inngående kunnskap om helsesykepleiers funksjon og ansvarsområder i kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier  
• har inngående kunnskap om helsepedagogiske metoder og arbeidsmåter i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten og helsestasjons for ungdom 
• har avansert kunnskap om kommunikasjon, relasjonsbygging og veiledning 
• har kunnskap om rammer og forutsetninger for brukermedvirkning, tverrfaglig- og, tverrkulturelt og 

sektorovergripende samhandling 
 

Ferdigheter 

• kan forebygge, avdekke, avverge 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 

• kan anvende relevante helsepedagogiske metoder, samt kartleggings-, undersøkelses- og 
screeningsmetoder i tråd med nasjonale retningslinjer 

• kan vaksinere i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer, herunder barnevaksinasjonsprogrammet 
• kan utøve fleksibilitet i utøvelsen av helsesykepleie og tilrettelegge for individuelle forutsetninger, 

samt språklige og kulturelle forskjeller i den samiske befolkning og til innvandrerbefolkningen 
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• kan analysere faglige problemstillinger og initiere, delta og formidle et helsefremmede og 
forebyggende perspektiv i tverrfaglig, tverrkulturelt og tverrsektorielt samarbeid  
 

Generell kompetanse 

• kan arbeide kunnskapsbasert og reflektere etisk og kritisk i utøvelse av helsesykepleie 
• kan planlegge, administrere, evaluere og utvikle helsesykepleie i overensstemmelse med lover, 

forskrifter og nasjonale faglige etiske retningslinjer 
• kan kommunisere om faglige problemstillinger med egen faggruppe, spesialister og befolkningen 
• kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å 

søke veiledning  
 

Læringsaktiviteter 
Praksis i kommunehelsetjenesten. Praktiske oppgaver veiledet av helsesykepleier. Individuelle skriftlige 

oppgaver. Basisgruppe, samarbeidslæring og selvstudie. Ferdighetstrening og simulering.  

 

Organisering   
Praksisstudier av 10 uker (4+6 uker) og vurderes samlet. Praksisstudier 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 praksisstudier 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 praksis studier i samme semester eller i samme kommune.  

Det utarbeides et eget veiledningsdokument for praksis studier som publiseres i Canvas. 

Vurderingsform 
Første periode vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan starte i praksisstudier 

del 2. Siste del av praksisstudier vurderes til bestått /ikke bestått. Praksisstudier er veiledet og vurderes i et 

samarbeid mellom veileder i praksisstudier og høgskolens kontaktlærer.  

Arbeidskrav  
vurderes til godkjent/ikke godkjent og beskrives i Canvas 
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Vilkår for vurdering  
• Oppmøte til undervisning   

• Deltatt i læringsaktiviteter i praksisstudier som beskrevet i (Canvas) 
• Praksisstudier del 1 må være godkjent før studenten kan starte i del 2 
• Godkjente arbeidskrav  
• 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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VHS734 Fordypningsoppgave: Faglig fordyping og fagutvikling 
i helsesykepleie 
Studiepoeng: 15  

Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag  

Emneansvarlig: Liv-Janne Raknes Brekke/Ingeborg Ulvund 

Undervisningssemester: Høst 2023 

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. Fordypningsoppgave for faglig fordypning og fagutvikling 

 

Det er utarbeidet en retningslinjer for arbeidet med fordypningsoppgaven (Canvas). 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne forventes det at studenten: 

 

Kunnskap 
• kan anvende kunnskap til å innhente og kritisk vurdere relevant forskningsbasert kunnskap og vurdere 

overførbarhet og implikasjoner for egen praksis 
• har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen helsesykepleie 
• har inngågående kunnskap om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i helsesykepleie  
• kan anvende kunnskap og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egen kompetanse og har innsikt 

i andre profesjoners kompetanse og etaters og sektorers tjenestetilbud  
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Ferdigheter 

• identifiserer og avgrenser et 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  
• kan bidra til utvikling og innovasjon i helseykpleiere arbeid  

 

Læringsaktiviteter 
Forelesning, fremlegg av eget studentarbeid i seminarer, medstudentrespons, basisgrupper, selvstudie og 

individuell veiledning. 

 

Arbeidskrav - vilkår for vurdering 
Aktiv deltagelse i undervisning, seminarer, workshop og veiledning som beskrevet i Retningslinje for VHS734 

Fordypningsoppgave. 

Alle eksamener må være bestått før studenten får sensurert fordypningsoppgaven. 

 

Eksamen: VHS734 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. 

 


