
Velkommen til masterstudiet i kunnskapsbasert praksis 

 

Hjertelig velkommen som student på Master i kunnskapsbasert praksis ved Fakultet for helse- 

og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi gleder oss til å treffe deg og ser frem til 

oppstart av et nytt kull på en spennende, tidsriktig og etterspurt utdanning.  

 

I dette brevet får du litt praktisk informasjon om første studieår. 

 

Studieåret 2021/22 starter i uke 33. Undervisningen i første emne (MAKP102) er i hovedsak 

nettbasert, og undervisningen begynner allerede ved semesterstart i uke 33, i 

læringsplattformen Canvas. I tillegg til nettbasert undervisning blir det to kortere samlinger på 

campus Bergen (Kronstad) i høstsemesteret. Undervisningen første semester omfatter 

forelesninger (video og klasserom), webinarer (videokonferanser), oppgaveløsing individuelt 

og i grupper, og andre studieaktiviteter som quiz og deltakelse i diskusjonsfora. For å delta på 

webinarer vil du trenge mikrofon og høyttaler. Undervisningen våren 2022 vil i hovedsak 

være nettbasert, med én samling på campus. Deltakelse på samlinger/seminarer og 

gruppearbeid er obligatorisk. Arbeidskrav kan du lese mer om i emnebeskrivelsen.  

 

Samlinger på campus Bergen (Kronstad) studieåret 2021/2022 

 

• Høstsemesteret 2021: Uke 35 (2. og 3. september) og uke 42 (18.-20. oktober) 

• Vårsemesteret 2022: Uke 13 (28. mars – 1.april).  (emne MAKP202) 

 

Hver samling har oppstart kl. 08.15 hvis ikke annet er oppgitt i timeplanen, og varer normalt 

til kl. 14. Enkelte dager kan ha senere sluttidspunkt, dette vil stå i timeplanen.  

 

Webinarer 

Webinarer blir arrangert omtrent hver uke. Tidspunkt varierer mellom formiddag og 

ettermiddag. Noen gang blir det arrangert flere alternative tidspunkt som studenter kan velge 

mellom, med mulighet for påmelding. I webinarer har vi spesielt fokus på spørsmål som 

studenter har tatt opp i diskusjonsfora. Deltakelse er anbefalt, men ikke obligatorisk. Det blir 

gjort opptak av webinarer og de blir gjort tilgjengelig i Canvas i etterkant. Vi følger 

retningslinjer for strømming og opptak av digital undervisning ved HVL. Tidligere studenter 

har evaluert webinarer som spesielt nyttig for læring i emnet. Følgende tidspunkt er planlagt 

for høsten:  

 

Uke 33: onsdag 18. august klokken 17-18 (introduksjon til emnet) 

Uke 36: tirsdag 7. september klokken 11-12  

Uke 37: onsdag 15. september klokken 11-12 eller torsdag 16. september klokken 17-18  

Uke 38: torsdag 23. september klokken 11-12 eller 17-18  

Uke 39: torsdag 30. september klokken 17-18 eller fredag 1. oktober klokken 11-12 

Uke 40: mandag 4. oktober klokken 9-10 eller klokken 17-18 

Uke 43: onsdag 27. oktober klokken 11-12 

Uke 44: onsdag 3. november klokken 17-18  

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/makp102
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/makp102
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/37/makp202
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/forskrifter-reglar-retningsliner/retningsliner-for-stromming-og-opptak-av-digital-undervisning.pdf


Vi tar forbehold om at endringer for webinar tidspunkt kan skje underveis.  

 

Studieplan og eksamen 

 

Fra og med høsten 2021 tilbys tre studieretninger: helsefag, ergoterapi og radiografi. 60 

studiepoeng i programmet er felles. Studieretningene ergoterapi og radiografi vil ha 

fordypning innenfor sine respektive fagområder.  

 

Hele studieplanen finner du på https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ma-

kbp4/studieplan/  

 

I høstsemesteret 2021 skal det leveres inn én eksamensoppgave (hjemmeoppgave), 

eksamensdato er 15. desember 2021. Eksamensoppgaven vil være tilgjengelig f.o.m. 

studiestart. Alle eksamensinnleveringer skjer via eksamenssystemet WISEflow. 

 

Studiestart 

 

• Semesterregistrering 

Du må registrere hvilket emne du skal ta dette første halvåret for at du skal få tilgang til 

timeplan og rett emne i læringsplattformen Canvas. Når du har semesterregistrert deg vil du få 

tilgang til Canvas, e-post og andre verktøy du kan trenge i studietiden. Du kan først registrere 

deg etter at du har fått en SMS og en pin-kode. Dette skjer fra 2. august. På HVL sine 

nettsider finner du en oppskrift på hvordan du registrerer deg. Du registrerer deg i Studenweb. 

Her finner du også informasjon om betaling av semesteravgift. Siste frist for 

semesterregistrering er 1. september. 

 

• Canvas 

Canvas er læringsplattformen som brukes ved HVL. Undervisningen i første semester, samt 

kommunikasjon mellom medstudenter og faglærere vil i hovedsak foregå via Canvas. Det er 

viktig at du logger deg på og gjør deg kjent med Canvas innen semesterstart. Du må ha 

semesterregistret deg og ha opprettet en brukerkonto for å logge deg inn. I Canvas finner du 

all informasjon du trenger om emnet og undervisningen. 

 

• Studentkort 

Alle studenter skal ha et studentkort. Kortet tjener som legitimasjon, adgangskort til 

klasserom og Høgskolebygget, lånekort i biblioteket og i forbindelse med kopiering/utskrift. 

For å få studentkort ved HVL må du laste opp et bilde av deg selv på mittbilde.hvl.no. 

Kortet kan du hente i foajeen utenfor Servicetorget mellom klokken 08.00 – 15:00, 1-2 dager 

etter at du har lastet opp bilde. Kortet kan hentes på Servicetorget mellom klokken 16.00-

20.00, samt lørdager og søndager mellom klokken 10.00-17.00. 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ma-kbp4/studieplan/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2021h/ma-kbp4/studieplan/
https://www.hvl.no/student/eksamen/innlevering-av-heimeeksamen-og-oppgaver/
https://www.hvl.no/student/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/brukarkonto/
http://mittbilde.hvl.no/


Forventet tidsbruk på studiet 

Masterstudiet i kunnskapsbasert praksis er et deltidsstudium over fire år, dvs. 30 studiepoeng 

per år med 50% studieprogresjon. Det må påregnes ca. 20 timers arbeid med studier per uke.  

 

Forberedelse før første samling 

Semesteret starter uke 33 med nettbasert undervisning. Ønsker du å forberede deg til studiet 

før oppstart kan vi anbefale:  

• Nettressursen www.kunnskapsbasertpraksis.no i Helsebiblioteket.   

• E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis. Kurset er basert på innholdet fra 

kunnskapsbasertpraksis.no og det tar 4-5 timer å gjennomføre.  

 

Det meste av anbefalt litteratur på studiet er på engelsk. For å få et innblikk i fagfeltet kan det 

for noen være greit å starte med norsk litteratur. Vi har satt opp to norske alternativer. 

 

Bjørndal, A., Flottorp, S. & Klovning, A. (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (3. 

utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. 

 

Nortvedt, M. W., Graverholt, B., Jamtvedt, G., & Gundersen, M. W. (2021). Jobb 

kunnskapsbasert!: en arbeidsbok (3. utgave.). Cappelen Damm akademisk. 

 

 

Boken til Bjørndal er pensumlitteratur i emnet. Nortvedts bok er tilleggslitteratur i emnet, men 

anbefales å kjøpe. Den er en basisbok du bør være kjent med før du begynner på studiet. 

Bøker kan kjøpes på Akademika på campus Bergen (Kronstad).  

 

Har du behov for ytterligere informasjon? 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon ber vi deg ta kontakt.  

• For spørsmål knyttet til opptak, kontakt opptak@hvl.no.  

• Andre henvendelser kan rettes til Nina Rydland Olsen (nina.rydland.olsen@hvl.no). 

  

 

Vennlig hilsen, 

  

Nina Rydland Olsen (sign.)                                            

Fagseksjonleder                                   

http://www.kunnskapsbasertpraksis.no/
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/e-laeringskurs
mailto:opptak@hvl.no
mailto:nina.rydland.olsen@hvl.no

