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Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på Master i Klinisk 
sykepleie - Helsesykepleie 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-KSH 2022HAUSTEN - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
 
Arbeidsmetodene veksler mellom forelesninger, arbeid i grupper og selvstudier.  
 
Det er gjennomsnittlig en studiedag pr uke i teoriukene, vanligvis fredag. I forbindelse med  
innleveringer og eksamener vil det være flere studiedager. I teoriukene vil det som regel være fire  
undervisningstimer per dag. 
 
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester. 
 
Lyst til å starte lesingen?  
Master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleier bygger på bachelor i sykepleie. Det 
anbefales at dere leser dere opp på f.eks. ernæring, pediatri og psykologi.  
 
Til forberedelse før studiestart anbefaler vi å starte med  

• Naidoo & Wills (2016) Foundations for health promotion, og evt. Dahl, B.M. (2020) 
Helsesykepleie – en grunnbok. 

• Dersom dere trenger oppdatering innenfor kunnskapsbasert praksis (KBP) anbefaler vi dere 
å ta nettkurs i KBP som dere finner her: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-
praksis/e-laeringskurs 

 
 
Praksis i Master i Klinisk sykepleie - Helsesykepleie 
Trykk på lenken, og sende inn dine praksisønsker   
Frist for å sende inn ønsker er 1 uke etter at du har takket ja til studieplassen din.  
 
Det er til sammen 10 uker praksis: 

• 3 uker høstsemesteret (ukene 45, 46 og 47)  
• 7 uker i vårsemesteret (ukene 9, 10, 11, 12, 13 og 15, 16). 

I praksisstudiene er det 30 timers uke. Vi har praksisplasser primært i Vestland fylke. 
 
Studiestart 2022 
Studiestart er onsdag 17. august kl 10.15   
Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 
 
 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/klinisk-sykepleie-helsesykepleie/2022h/studieplan/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lXkdCjS3KU2LkLqaB1vdbZrW9CqvTsdGkgmnJa_cnihUNDhNMk1MSUgxTzlDNFhLUzZKWkFKVFpOMS4u
https://www.hvl.no/student/studiestart/studiestart-for-masterutdanningar/


   
 

      

   
Side 2 av 3 

   

 
Timeplan: 
Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
Rom- og timeplanar for haustsemesteret blir publiserte 24. juni.  
 Søk opp ditt studieprogram MA-KSH: 
 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-KSH for ditt studieprogram/spesialisering:  
 Klikk på «Legg til alle»  
 Klikk på «vis timeplan» 

Merk at kan bli endringer i rom- og timeplanen. Den detaljerte timeplanen legges ut etter hvert som 
den er klar. 
 
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/student/timeplan/
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/
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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 

For lærerne ved master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleie 

  

 

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/

