Velkommen som
student på videreutdanning i e-helse
Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på videreutdanning i e-helse!

Informasjon
Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart. I lenkene under
finner du informasjon om studiet.
Studieplan, og emneoversikt:
Sett deg godt inn i studieprogram og emnebeskrivelser som du finner her:
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/e-helse/. I studieprogrammet finner du oversikt over når
samlingene finner sted. Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester.
Studiestart 2022 . Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)
Semesteret starter 15. august og vær obs på at du skal levere en oppgave før første digitale oppmøte
onsdag 31. august. Du finner oppgaven på Canvas (se nedenfor), der finner du også vårt faste
Zoomrom. De digitale samlingene foregår i sanntid via Zoom. Siden det meste av studiet går digitalt
må du bruke PC e.l. med kamera og lyd samt ha tilgang til internett for å kunne delta aktivt. Alle må
ha kamera påslått ved timestart og slutt, samt når vi har diskusjoner.

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.
Arbeidsbelastning
Studiet i utgjør 50% av et fulltidsstudium på masternivå, og følger retningslinjer fra Nokut
www.nokut.no. Det vil si at du må regne med en betydelig egeninnsats. Det regnes 27 timer arbeid
pr studiepoeng, hvilket vil si 405 arbeidstimer for hvert semester. Hvert emne har 15 studiepoeng.
På 6 samlingsdager har dere ca. 40 arbeidstimer. Resten må utføres som egeninnsats. Særlig høstsemesteret er kort, og vi håper at du bruker tiden før første samling godt.
Lyst til å starte lesingen?
OBS – når du får tilgang til Canvas får du også tilgang til det aller meste av pensum digitalt og/eller
på pdf, inkl. nedenstående.
Berge, M. S. (2021). Contemporary Developments. In Understanding Ageing for Nurses and
Therapists (pp. 185-196). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40075-0_14
Corneliussen, H. G., & Dyb, K. (2017). Kapittel 9: Om teknologien som ikke fikk være teknologi–
diskurser om velferdsteknologi. In Immateriell kapital (pp. 165-181).
Helse- og omsorgsdepartementet Meld.St.7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Kap. 1 og 2
Thorvaldsen, P. (2019). Grunnleggende digitalteknikk (1. utgave. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
Kapittel 1,2, 5(s. 63-71) og 7 (s.109-116)
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Timeplan:
Timeplan med oversikt over samlingsdagene vil du finne på Canvas som du får tilgang til når du har
registrert deg, se semesterregistrering.
Rom- og timeplaner for høstsemesteret blir publiserte 24. juni, men er av mindre betydning for deg
siden vi møtes digitalt. Timeplan - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

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.

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
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
Opptakskontoret
Praktiske spørsmål
Faglige spørsmål

(+47) 55 58 58 00
(+47) 55 58 58 50

IT-hjelp

(+47) 55 58 58 88

Se e- postadresse til de ulike campus her
opptak@hvl.no
FHS-studierettleiar@hvl.no
Mari S. Berge mber@hvl.no
it-hjelp@hvl.no
Digital IT-hjelp på chat
Se IT-hjelpen sine sider

Velkommen til Høgskolen på Vestlandet!
Med vennlig hilsen
Programansvarlig: Mari S. Berge mber@hvl.no

Administrativ studieveileder: Bergljot Sundfør

Side 2 av 2

