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Velkommen som 

student på videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid 

 

   
  
Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart.  
 

Her finner du studieplan og emneoversikt for videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid. 
 

Studiestart 2022  
Studiestart er mandag 29. august kl. 09.15, auditorium E på Høgskolebygget i Haugesund 

som ligger midt i byen ved rådhuset. 

For dere som kjører bil så er det ikke gratis parkering ved høgskolebygget og dere må da i 

tilfelle bruke parkeringsplasser ellers i byen. Det blir full undervisningsuke første uken og vi 

starter opp kl. 09.15 og holder på til kl. 15.00 hver dag. Første dag vil det være en del 

generell info, og tirsdagen blir det innføring i forhold til rus – området med Jeanette 

Rundgren, onsdagen blir det en del info og gruppearbeid, torsdagen kommer Jørg Mørland og 

snakker om rusmidler, epidemiologi, toksikologi m.m. Fredagen er det Trond Holm som 

snakker om bl. a. psykodynamisk perspektiv, samspill og utvikling. Forbehold om at det kan 

komme endringer i timeplanen og minner om at det er obligatorisk oppmøte på oppsatt 

undervisning i samlingsukene som er uke 35, 40 og 45. 

 

 Timeplan:  
Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)   
Rom- og timeplaner for høstsemesteret blir publiserte 24. juni.   

• 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 kode for ditt studieprogram: PSHR   
• 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/studier/studieprogram/psykisk-helse-og-rusarbeid-vidareutdanning/2022h/studieplan/
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   
Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime   
Læringsmiljø og læringsstøtte   
Biblioteket   
 

    
    

    
Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva.   
  
Servicetorget  (+47) 55 58 58 00  Se e- postadresse til de ulike campus her 

Opptakskontoret  (+47) 55 58 58 50  opptak@hvl.no   
Praktiske spørsmål        E-mail:                  FHS-studierettleiar@hvl.no  
Faglige spørsmål  52 70 27 43  Arvid.Birkeland@hvl.no  

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 
 

 
Arvid Birkeland                           
Programansvarlig 

      
     

    
 

     
     

 

  

 

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:Arvid.Birkeland@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/

