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Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på Master i 

jordmorfag på Høgskulen på Vestlandet – Campus Kronstad Bergen! 

 
 

Informasjon om studie ditt og faglig informasjon 
Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart.  

 

Studieplan og emneoversikt:  
Studieplan MA-JOR 2022HAUSTEN – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

 

Masterstudiet foregår i en dynamisk veksling mellom teori og praksis, der de teoretiske og praktiske 

emnene bygger på hverandre. Ca 13 uker av de to studieårene krever at studentene er til stede på 

Campus i Bergen. Hovedtyngden av tilstedeværelse er 1. og 2.semester. I 1.semester er det 

campusbasert undervisning i kombinasjon med digitale læringsressurser fra uke 33-40, og i andre 

semester er det i ukene 7-10. 

 

Videre om studiet: 

• 1 år (60 sp.) er avsatt til praksis 

• ½ år (30 sp.) er avsatt til arbeid med masteroppgave. Mesteparten av denne tiden krever 

ikke tilstedeværelse på Campus. Arbeidet med masteroppgaven er fordelt på 2., 3. og 4. 

semester 

• 10 uker av de teoretiske emnene (15 sp) er digitalisert undervisning og studiene trenger ikke 

foregå på Campus. 

 

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

 

Lyst til å starte lesingen?  

For å forberede deg før studiestart anbefaler vi en av disse bøkene, som beskriver det 
grunnleggende innenfor jordmorfaget:  
 

• Jordmorboka: Brunstad, A., & Tegnander, E. (2017). Jordmorboka: Ansvar, funksjon og 
arbeidsområde (2. [rev.] utg. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. 

• Myles textbook for midwives: Marshall, Jayne E.; Raynor, Maureen D.; Myles, Margaret F. 
(2020) 17th ed. Edinburgh:Churchill Livingstone Elsevier  

 

Praksis i Master i jordmorfag   
Trykk på lenken, og send inn dine praksisønsker   

Frist for å sende inn ønsker er 1 uke etter at du har takket ja til studieplassen din.  

 

De kliniske studiene vil hovedsakelig foregå på det samme tildelte sykehuset for begge studieårene. I 

løpet av studiet må studenter regne med å ha praksis også på et mindre sykehus.  

Praksis på et mindre sykehus vil for noen studenter bli allerede i første semester d.v.s. høsten 2022.  

Du må selv skaffe deg bolig i praksisperiodene. Vi anbefaler deg å forhøre deg ved boligkontorene på 

de aktuelle sykehusene, studentsamskipnaden, der det finnes på stedet, eller privat. Refusjon for 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/jordmorfag/2022h/studieplan/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lXkdCjS3KU2LkLqaB1vdbZrW9CqvTsdGkgmnJa_cnihURDIwNVQ4U1pET09CVFZGSlpJM0NBVjc1VS4u
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reise og for nødvendig hybel på praksisstedet må søkes om, og må være godkjent før 

praksisperioden starter.   

Ved kliniske studier (praksis) praktiseres en studiedag annenhver uke, 3-delt vaktsystem og 

helgevakter hver tredje helg.  

 

Vaksinasjon og medisinsk test 
I lenken finner du viktig informasjon: 

Vaksinasjon og medisinsk test - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)   

 

Jordmorstudenter har rett på gratis vaksinering mot Hepatitt B, mer informasjon: 

Vaksine for Hepatitt B - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  

 

Studiestart 2022 
Studiestart er 15. august.   
Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

 

Timeplan: 
Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  

Rom- og timeplanar for haustsemesteret blir publiserte 24. juni.  

➢ Søk opp ditt studieprogram MA-JOR: 

➢ Klikk på «Finn timeplanen din i TimeEdit».  

➢ Klikk på «Åpen inngang HVL – krever ikke innlogging».  

➢ Klikk på «timeplan høst 22» for din campus.  

➢ Søk på kull/klasse, bruk MA-JOR for ditt studieprogram/spesialisering:  

➢ Klikk på «Legg til alle»  
➢ Klikk på «vis timeplan» 

 

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.  

 

 

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/
https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/vaksinasjon-for-hepatitt-b-kvar-kan-du-ta-kontakt/
https://www.hvl.no/student/studiestart/studiestart-for-masterutdanningar/
https://www.hvl.no/student/timeplan/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
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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 
 
 

  

 

Nyttige lenker  

Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime  

Læringsmiljø og læringsstøtte  

Biblioteket  

Studentlivet   

  
  

  
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! 

  

Med vennlig hilsen 

Lærerne ved Master i Jordmorfag 

 

  

 

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/
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/

