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Kjære jordmødre 
Velkommen som student til påbyggsstudiet på Master i jordmorfag, ved Institutt for helse- og 
omsorgsvitskap på Høgskulen på Vestlandet – Campus Kronstad Bergen  
 
Informasjon om studiet og emnebeskrivelsen finner dere nederst i lenken: 
Utdanningsplan MA-JOR - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
 
Studiestart 2022 
Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
 
Vi gleder oss til å treffe dere og første samling på studiet blir 30.08 - 31.08 2022.   
Dere møter på Campus Kronstad den 30. august kl. 08.15.  
  
 
Masterstudiet i jordmorfag - påbygging har et 50% studieløp med en studietid på 1,5 år og gir   
45 studiepoeng. Noen av dere (som ikke har grunnutdanning etter nåværende rammeplan, eller en 
annen institusjon enn HVL) vil gjennomføre 60 studiepoeng i denne perioden. 
  
I dette samlingsbaserte studiet får dere den kompetansen og de ferdighetene som trengs for å bruke 
forskingsbasert kunnskap, samt lære analyse og innovasjon for å videreutvikle jordmorfaget.  
  
Masterstudiet foregår som en dynamisk prosess og det undervises blant annet i disse temaene:  

• vitenskapsteori og metode  
• jordmorfaglige og forskingsetiske problemstillinger knyttet til familien og det nyfødte 

barnet  
• spesialisert kunnskap om jordmorfaget, helse og tverrfaglig samarbeid  
• hvordan planlegge og utøve jordmorfaget ut fra kunnskapsbasert forsking  
• kritisk vurdering om beste praksis knyttet til brukerens ønsker og behov  
 

Canvas er det studiestøttesystemet som brukes på HVL og er et digitalt klasserom hvor informasjon 
om studiet blir lagt ut fortløpende gjennom hele studietiden. 
  
Undervisningsmetodene er varierte med studentaktive undervisningsmetoder som for 
eksempel forelesninger i plenum, digitale ressurser, videokonferanser, diskusjonsforum, 
studentseminar, gruppearbeid, veiledning på skriftlige arbeider og selvstudier.  
  
Masteroppgaven er sentral i dette studiet og allerede ved første samling kommer vi inn på tematikk 
som er aktuell å skrive om i masterarbeidet. Kanskje du bringer med deg et prosjekt fra din praksis? 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/jordmorfag/2022h/utdanningsplan/
https://www.hvl.no/student/studiestart/studiestart-for-masterutdanningar/
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Vi anbefaler at to studenter skriver masteroppgave sammen og dette blir også diskutert ved første 
samling.  
  
Undervisningen forutsetter at du deltar aktivt med dine medstudenter, både i diskusjoner og 
ved kritisk å reflektere over sammenhengen mellom teori og erfaringer fra praksis.  
 
 
Planlagte studiesamlinger høsten 2022 til vår/vinter 2023:  
I studieperioden blir det til sammen fem samlinger over to dager hver. Samlingene vil i 
hovedsak vektlegge arbeidet og prosessen rundt det å skrive masteroppgaven. 
Se oversikt over samlinger i lenken under:  
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/jordmorfag/  

 

Semesterregistrering 
Nye studenter får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om semesterregistrering 
på Studentweb. Klikk på den grønne knappen for å starte semesterregistreringen og gå gjennom alle 
trinnene. Du vil også motta en kvittering som viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret. 
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattformen Canvas.  
 
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.  

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 

 
 

  
 

Nyttige lenker  
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime  
Læringsmiljø og læringsstøtte  
Biblioteket  
Studentlivet   

  
  

  
 
 
 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/jordmorfag/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
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/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/laringsmiljo-og-laringsstotte/
https://www.hvl.no/bibliotek/om/
https://www.hvl.no/studentliv/


 3 

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

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

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 Høgskolen på Vestlandet! 
 
Hilsen fra lærerne ved Master i jordmorfag ved Høgskulen på Vestlandet 

Eline Skirnisdottir Vik, førsteamanuensis 

Randi Liset, høgskolelektor 

Tone Engen, høgskulelektor 

Katrine Aasekjær, førstelektor 

Anne Britt Vika Nilsen, førsteamanuensis 

Erica Schytt, professor 

Vigdis Aasheim, fagseksjonsleder, førsteamanuensis 

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-hjelp-bergen/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/

