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Velkommen som 

student på videreutdanning i Pleie og behandling av ikke-helende sår 

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på videreutdanning i Pleie og behandling 
av ikke-helende sår 

Informasjon 
Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart. I lenken under finner 
du informasjon om studiet.  

Studieplan, og emneoversikt:  
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/pleie-og-behandling-av-ikkje-helande-sar/ 

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

Studiestart 2022 
Studiestart er 5. september, campus Haugesund, hovedbygning. Noen av forelesningene vil 
sannsynligvis foregå i HVL sine lokaler i Sørhauggata 100, som ligger 200 meter nord for 
hovedbygningen. 

Praktisk informasjon om studiet 
Alle samlingene er fra og med mandag til og med torsdag, og foregår i Haugesund. 

Emnekoder: Sår1101 (høst 2022) og Sår1102 (vår 2023) 

Første samling. 2022 uke 36 (5. – 8. september).  
Innlevering (Canvas) første studiekrav (gruppeoppgave): Fredag 21. oktober innen kl. 23.59 

Andre samling. 2022 uke 43 (24.-27. oktober). 
Eksamensperiode 21. november til 9. desember. Siste frist for innlevering av oppgave til veiledning 

torsdag 1. desember kl. 9. 

Innlevering (WISEflow) av eksamen Sår1101, fredag 9. desember før kl. 14 (obs! klokkeslett). 

Konteeksamen innlevering 3. mars 2023. Eksamensperiode 13. februar – 3. mars 2023. 

Husk å melde deg opp til eksamen Sår1102 før nyttår (StudWeb). 

Tredje samling. 2023 uke 2 (9. – 12. januar) 
Innlevering (Canvas) av andre studiekrav: Fredag 3. mars innen kl. 23.59 

Fjerde samling. 2023 uke 10 (6. – 9. mars) 
Eksamensperiode 17. april til 5. mai. Siste frist for innlevering av oppgave til veiledning, torsdag 27. 

april kl. 9. 

Innlevering av eksamen (WISEflow) Sår1102, 5. mai før kl. 14. 

Konteeksamen innlevering 1. september 2023. Eksamensperiode 14. august – 1. september 2023. 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/pleie-og-behandling-av-ikkje-helande-sar/
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Lyst til å starte lesingen?   
Dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommer har vi følgende anbefalinger:   
 
Studiet er bygget opp med to bøker som obligatorisk pensum (800 sider) og 1000 sider selvvalgt 
pensum. De to obligatoriske bøkene er: 
 

Sårbehandling og hudpleie  
Langøen, Arne, 5. utg. Oslo Gyldendal 2018 Totalt omfang 387 s. 

Sår  
Lindholm, Christina; Thorbjørnsen, Kari Marie 4. utg. Oslo Cappelen Damm akademisk [2020] 

Ut over dette må studentene selv finne fram til 1000 sider litteratur (bøker, artikler, web-sider osv.) 
som registreres i løste over selvvalgt litteratur.  

  

Timeplan 
Timeplanen legges ut nærmere sommeren når alle avtaler er gjennomført.  
 

Rom- og timeplaner for høstsemesteret blir publiserte 24. juni.   
• Søk opp ditt studieprogram/spesialisering:  
• 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/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.   
  

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  
  

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/ny-student/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
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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  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 25 Arne.Jostein.Langoen@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  

  
  
      

     
 
Programansvarlige 
  

                

Arne Langøen og Wenche Grønås   
  

 

 

 

  

 

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/
https://www.hvl.no/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:Arne.Jostein.Langoen@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/

