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Institutt for helse- og omsorgsvitskap                                                                                                                                                                 Bergen 5.4.19  
            

Innkalling og referat  

Studieprogramråd for sykepleie, Bergen 1 

Møtedato: 3.4.19  kl. 14.15 – 16:00   Møterom H213   

Deltakere: Marianne Fjose fagseksjonsleder, Wenche Mjanger Eide årskoordinator 1 år, Bente Albrigtsen årskoordinator 2 år, Liv Berit Thulin årskoordinator 3 
år, Eivind Skeie studentrep. 3 år, Helga J. Husebø studentrepr. 2 år, studentrepr. 1 år Isabelle Raoul, Thomas Haugen Nag Bergen kommune, Solveig Hansen 
Helse Bergen, Hilde Kristin Tveit seniorrådgiver (midlertidig) og Merete-Anett Hoddevik (midlertidig) 
 
Tilstede: Marianne Fjose, Elhoucine Messaoudi (vara årskoordinator 1 år), Bente Albrigtsen, Liv Berit Thulin, Eivind Skeie, Helga J. Husebø, Hilde Kristin Tveit, 
Thomas Haugen Nag, Solveig Hansen, Hilde Nesse, Merete-Anett Hoddevik  
 
Meldt forfall: Wenche Mjanger Eide årskoordinator 1 år, studentrepr. 1 år Isabelle Raoul 
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca tid 
9/19 Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

Link til referat  

Vedlegg  

 

Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 
kommentarer 

Fagseksjonsleder  5 min 

Referat: 
Fagseksjonsleder informerte kort om mandat for studieprogramrådet og det nye kvalitetssystemet ved HVL, for nye medlemmer. 
Lenke til System for arbeid med kvalitet i utdanningane:  https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/  
På grunn av endringer i Studieprogramrådet presenterte alle seg for resten av rådet. 
 
 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/
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Ingen i studieprogramråd hadde kommentarer til innkalling, og sakslisten ble godkjent.  
Ingen hadde behov for gjennomgang av referat fra møte 6. februar 2019, og det ble opplyst om at referat er sendt ut på epost. Det ligger og på nettsiden  

 

10/19  
Resultat oppfølgingsform 

Vedlegg: 

VALG AV 

OPPFØLGINGSFORM - 3.docx
 

Oppsummering fra   
dialogmøte:

Oppsummering 

dialogmøte vår 2019 mars møte.docx
 

Fagseksjonsleder formidler status på oppfølging av 
emner og tilbakemelding til studenter om resultat. 
Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill på tiltak og 
oppfølging. 

Fagseksjonsleder orienterer og 
innleder til innspill 

30 min 

Referat: 
Fagseksjonsleder presenterte en oppdatert versjon av valg av oppfølgingsform for studieprogramrådet, og orienterte kort om hvordan de har gjennomført evalueringer 
så langt våren 2019.  
 
Følgende emner er evaluert så langt vårsemesteret 2019:  

➢ BSM2A - Patologi, sykdomslære og farmakologi (1. studieår) 
➢ BSM2B - Medikamentrekning (1. studieår) 
➢ BSS4 - Evidence based nursing/Chritical thinking (2. Studieår 
➢ BSS3E2 - Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus (2. studieår) 

Oppsummering fra dialogmøte våren 2019 ligger vedlagt i saken.  
 
Innspill fra Studieprogramrådet:   

• Fagseksjonsleder vil bruke evalueringene i arbeidet med nye emner på ny studieplan.  

• Studentene ønsker seg en helhetlig og gjennomgående metodeundervisning og kritisk tenkning gjennom alle studieårene. En gradvis faglig utvikling på tema 
metode og kritisk tenking. Fagseksjonsleder orienterte om at emneansvarlige neste skoleår i større grad skal samarbeide om utforming av emner på området, slik 
at en sikrer faglig utvikling.  

• Praksisfeltet var svært positiv til at det blir innført medikamenttesting på alle studieår på ny studieplan.     

• Det ble diskutert hvordan en best skal evaluere praksisemner. Studieprogramrådet ønsker å jobbe videre med utvikling av en mal for evaluering av praksisemner. 
Emneansvarlige, praksisfeltet og studieadministrasjonen ønsker et samarbeid om å utvikle en mal for anonym evaluering av praksisemner. Dette arbeidet skal 
følges opp i fakultetet.  

 
 
 

https://www.hvl.no/globalassets/vestibylen/dokument/fhs/innkalling-og-referat-studieprogramrad-sykepleie-bergen-6.2.19.pdf
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11/19 Innspill til prosjektet  
Ny studieplan for sykepleie 

Vedlegg: 
Emneskisse (vedtak fra 
Prosjektgruppen) 

Ny studieplan - 

skisse.docx
 

 
Forskrift om nasjonal 
retningslinje for 
sykepleierutdanning  
 

Fagseksjonsleder formidler status på arbeidet og 
inviterer studieprogramråd til å gi innspill til den 
foreløpige emneskissen for ny studieplan. 
 
 

Fagseksjonsleder innleder til 
diskusjon 

45 min 

Referat:  
 
Fagseksjonsleder informerte om arbeidet med ny, felles studieplan for bachelor i sykepleie. Denne skal tre i kraft høsten 2020.  
På nåværende tidspunkt blir det arbeidet med å utforme nye emner. Organiseringen av studiet og rekkefølge på emner blir endelig bestemt mot slutten av arbeidet.  

   

Fagseksjonsleder presentert noen føringer for utforming av emner og studieplan: 

 

➢ Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) vil være styrende for hvordan ny studieplan blir utformet 

➢ Videre skal det innføres et felles innføringsemne tilsvarende EX.Phil/Ex.Fac på 7,5 studiepoeng  

5 av studiepoengene er fellesemne for hele HVL og 2,5 av studiepoengene er til disposisjon for fakultetet 

➢ Alle emner skal være på 7,5 eller 15 studiepoeng 

 

 
Innspill fra eksterne til ny studieplan:  
 

• Praksisfeltet ønsket å bli invitert inn i arbeidet med å utforme praksisemner, og ønsker å delta i gruppe 2 og 4. De ønsker å få delta, før rammene er fastsatt for 

utforming av praksisemnene.  Fagseksjonsleder vil formidle dette videre til instituttleder Georg Førland.  

• Emneplanene skal levere utkast til prosjektgruppen i juni og utkast til ny studieplan skal være klart i august, Blir sendt på høring til høsten.   

 
 

12/ Uønsket seksuell 
oppmerksomhet    
 

https://kommunal-
rapport.no/helse-pleie-og-
omsorg/2018/01/frykter-
studenter-i-praksis-

Oppleves uønsket seksuell oppmerksomhet ved 
sykepleieutdanningen?  I praksis – på campus? 
 
 

Fagseksjonsleder innleder til 
diskusjon 

30 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-sykepleierutdanning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-sykepleierutdanning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-sykepleierutdanning.pdf
https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
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utsettes-seksuell-
trakassering 
 
Nytt varslingssystem  Sei i 
frå 
 

Referat: 
Fagseksjonsleder presenterer kort vedlagt avisartikkel om uønskte seksuell oppmerksomhet i praksis, og viser samtidig til HVL sitt nye varslingssystem «sei i frå» 
Studentrepresentantene i rådet har ikke fått tilbakemeldinger om at medstudenter har blitt utsett for uønsket seksuell oppmerksomhet.  
 
Studentrepresentanter i rådet hadde følgende kommentarer og forslag til tiltak: 

• etterlyser mer informasjon om hvordan en skal håndtere uønska kommentarer fra pasienter i praksis 

• studentrepresentantene vil ha mer trening i kommunikasjon 

• informasjon om hvordan og hvem en skal varsle til. Dette gjelder særlig i hjemmesykepleien, da studentene gjerne er mer alene.  
 
Praksisfeltet oppfordrer studentene til å melde fra umiddelbart, f.eks til avdelingssykepleier dersom en uønska hendelse oppstår.  
 
Fagseksjonsleder oppfordrer alle til å bruke varslingssystemet «sei i frå»  
 

13/19 Orienteringer 

Oppfølging 

Studiebarometeret 2018.docx
 

• Oppfølgingsplan Studiebarometeret 

• Studentene melder inn aktuelle saker 

• Neste møte: siste halvdel av september og 
november 

 

Fagseksjonsleder orienterer 
Studentrepresentanter orienterer 
 

10 min 

Referat:  
Fagseksjonsleder orienterte om oppfølgingsplan for studiebarometeret, og skisserte noen av utfordringene en har hatt i forhold til obligatoriske arbeidskrav og 
timeplan.  Det blir jobbet med å lage timeplansystemet bedre.  
 

7/19 Eventuelt     10 min 

Referat: 
Ingen saker på eventuelt  
 

 

https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
https://kommunal-rapport.no/helse-pleie-og-omsorg/2018/01/frykter-studenter-i-praksis-utsettes-seksuell-trakassering
https://www.hvl.no/sei-ifra/
https://www.hvl.no/sei-ifra/
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