
  

 
 

  

   
Side 1 av 3 

   

 

Velkommen som student 

på Masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie 

  
 

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Masterprogram i avansert 

kliniske allmennsykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.  

Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger. 

Studiestart, timeplan, undervisning 

Vi gleder oss til å møte dere til studiestart tirsdag 7. september 2021 kl. 10.15 på campus Stord og 

Førde. Dette blir starten på den første samlingsuken. De fleste forelesningene vil bli streamet 

mellom campus. 

Andre samling starter tirsdag den 28. september 2021 i Haugesund og i Førde. Resten av uken blir på 

Stord og i Førde. 

Tredje samling i uke 46 blir på Stord og i Førde 

Timeplan/romplan er tilgjengelig her etter den 2. juli 2021 for høstsemesteret 2021.  

Slik finner du timeplanen: Trykk på lenken «Finn timeplanen din i TimeEdit», velg «Åpen inngang 

HVL-krever ikke innlogging», «Timeplan høst 2021-Alle campus», og deretter legger du inn 

studieprogramkoden «MASKA», marker «MASKA_2021_HØST_A, Førde» om du skal gå i Førde, eller 

«MASKA_2021_HØST_B, Stord/Haugesund» om du skal gå i Stord/Haugesund og trykk på «Vis 

timeplan».  

Når du har fått opprettet konto skal du logge deg på som student i TimeEdit.  

Husk alltid å sjekke TimeEdit og Canvas i tilfelle det skulle komme endringer i timeplanen.  

Informasjon om undervisning første semester 

Du finner oversikt over oppbygging av studieprogrammet her: Avansert klinisk allmennsykepleie - 

Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Det første semesteret skal du begynne med emnet: KAS500 

Avansert allmennsjukepleie til pasientar med akutte og kritiske helseproblem 

Semesterregistrering 

Du vil få tilsendt en e-post eller sms med pinkode og informasjon om semesterregistrering på 

Studentweb tidlig i august. Les og følg oppskriften for å registrere deg til undervisning og eksamen. 

Det er viktig at du gjør dette i god tid før oppstart, for å sikre deg tilgang til læringsplattformen 

Canvas.  

I Studentweb finner du faktura for semesteravgift. Siste frist for semesterregistrering og betaling av 

semesteravgift finner du her: Semesterregistrering.  

Canvas 

Høgskolen benytter e-læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og informasjon. Canvas blir 

brukt til administrativ og faglig informasjon om studiet, innlevering av arbeidskrav, plan for 

samlingene, PowerPoint presentasjoner, pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er 

ukjent for deg, kan du få nyttige tips på Canvas hjelpesider.  

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/maska/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/maska/
https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/maska/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/maska/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/kas500
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/kas500
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
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Kjekt å vite 

Les om biblioteket sine tjenester her 

Bli kjent med din campus og studentlivet her 

Vi oppfordrer deg til å bruke nettsiden FOR STUDENTER. 

Her finner du utfyllende informasjon til den du har fått i dette brevet.  

 

 

 

Digital oppmøteregistrering 

Vi trenger en siste bekreftelse på at du vil starte som student hos oss, og denne registrering gjør du 

digitalt, se: Studiestart for masterutdanningar - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). Samme morgen 

som utdanningen starter opp, får du tilsendt en SMS med en oppmøtekode. Du må gjøre 

registreringen innen kl. 16.00 denne dagen. Du kan miste studieplassen om du ikke registrerer deg til 

rett tid. 

 

Lyst til å starte lesingen? 

Høstsemesteret er kort, og dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommer har vi følgende 

anbefalinger: Vi anbefaler at du frisker opp bachelorpensum fra farmakologi. For eksempel 

Legemidler og bruken av dem. (Maizels, Spigset og Nordeng,2018), eller tilsvarende. 

I tillegg anbefaler vi at du gjør deg kjent med følgende bøker: 

Hunskår, S., & Brekke, M. (Red.). (2013). Allmennmedisin (3. utg.). Gyldendal akademisk. 

Wyller, V. B. B. (2019). Syk: mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin (K. C. Toverud, 

Red.; 4. utgave). Cappelen Damm akademisk. 

Fagerström, L., & Maizels, D. (Red.). (2019). Avansert klinisk sykepleie (1. utgave). Gyldendal. 

Se ellers fullstendig pensumliste i Canvas eller emneplan for KAS500 under «Pensum/litteraturliste». 

Pass på at du søker opp rett emne etter at du har gått inn på «Pensum/litteraturliste».  

For faglige spørsmål ta gjerne kontakt med fagansvarlig ved studiet: 

Fagseksjonsleder, professor Siri Ytrehus: Siri.Ytrehus@hvl.no 

Emnekoordinator: Førstelektor, Toril Gerd Midtbø: Toril.Midtbo@hvl.no 

Emneleder: Høgskolelektor, Inger Helen Hardeland Hjelmeland: inger.hjelmeland@hvl.no 

Studieprogramansvarlig: Høgskolelektor Marit Langesæter: Marit.Langesaeter@hvl.no 

 

 

https://www.hvl.no/bibliotek/om/lane-og-bestille/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/student/
https://www.hvl.no/student/studiestart/studiestart-for-masterutdanningar/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/kas500
mailto:Siri.Ytrehus@hvl.no
mailto:Toril.Midtbo@hvl.no
mailto:inger.hjelmeland@hvl.no
mailto:Marit.Langesaeter@hvl.no
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Sjekkliste 

Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg til å holde oversikt over det som må på plass før studiestart: 

☐ Aksepter studieplass 

☐ Semesterregistrering 

☐ Aktiver brukerkonto 

☐ Logg deg på Canvas 
 

Dersom du ikke ønsker å ta studiet likevel, ber vi deg ta kontakt med opptak@hvl.no så 
snart som mulig. 
 

Koronaviruset 

Høgskulen på Vestlandet følger situasjonen tett og forholder seg til råd og retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet og Kunnskapsdepartementet til enhver tid.  Se gjerne informasjon om 

koronatiltak ved HVL og Retningslinjer for smittevern ved HVL. 

Vi vil også oppfordre den enkelte student til å selv ta ansvar for å følge rådene til myndighetene. Vi 

minner om at god håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask 

hendene ofte og grundig med såpe og vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom 

håndvask ikke er mulig.  

 

Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva: 

 

Sentralbord (+47) 55 58 58 00 
post@hvl.no. Du kan også ta direkte kontakt med 
Servicetorget 

Opptakskontoret (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no  

Praktiske spørsmål E-mail:                 FHS-studierettleiar@hvl.no 

Faglige spørsmål  Se oversikten nevnt tidligere i brevet 

IT-hjelp (+47) 55 58 58 88 it-hjelp@hvl.no. Du kan også få digital IT-hjelp på chat 
eller se IT-hjelpen sine sider. 

 

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet. 

Med vennlig hilsen 

 

Siri Ytrehus 
Fagseksjonsleder for Masterprogram  

  
   Elisabeth Aase Sæther 

i avansert klinisk allmennsykepleie  Administrativ studieveileder 
 

 

  

 

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/brukarkonto/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
mailto:opptak@hvl.no
https://www.hvl.no/student/utveksling/reiserad-og-sykdomsutbrudd/
https://www.hvl.no/student/utveksling/reiserad-og-sykdomsutbrudd/
https://www.hvl.no/om/sentrale-dokument/reglar/retningslinjer-for-smittevern-ved-hvl/
mailto:post@hvl.noD
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/#Servicetorget
mailto:opptak@hvl.no
mailto:it-hjelp@hvl.no
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/programvare/it-hjelpa-hvl/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/

