
               

 

Institutt for helse- og sosialvitskap              

Innkalling 

Studieprogramråd for desentralisert sykepleie 

Møtedato: 22.10.19  kl. 14.15 – 16:00  Møterom H 213  

Tilstede: Terje Årsvoll Olsen - møtt (fagseksjonsleder), Edit Blåsternes (fagtilsatt 3.-4. år)- Elin Vestbøstad (møtt for Edit Blåsternes), May Kristin 
Elvebakk (fagtilsatt 1.-2. år) - møtt, Hege Næss Heimark (GRSD 17, studentrepr 2 år), Wenche Almeland - møtt (GRSD 19, studentrep. 1 år), 
Vibeke Irgens - møtt (Helse Bergen) og Hilde Ystanes - møtt (Kvam Herad)  
 
Vara: Edit Blåsternes, Elin Vestbøstad, Sigrid Bøe Skogstrand, Marit Kjesbo Risøy (møtt for Hege Heimark, stud.repr. 3. året), Elfrid Oma 
 
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca tid 

1/19 Godkjenning av innkalling og 

saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat:  

Innkalling og saksliste godkjent. 

2/19 Etablering av 

Studieprogramråd 

 

 

Vedlegg:  

Studieprogramråd 

Studieprogramråd ved FHS 

Gjennomgang av mandat for Studieprogramrådet 

Medlemmer presenterer seg og sier noe om 

forventninger til arbeidet til Studieprogramrådet. 

Fagseksjonsleder innleder og 

orienterer  

 min 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/


Referat:  

Fagseksjonsleder orienterte om studieprogramråd og studieprogram ved FHS, gjekk igjennom informasjonen om arbeidet med studieprogramråd.  

3/19 Gjennomgang av 

Rammeverk for det systematiske 

arbeidet med kvalitet i utdanning  

Vedlegg: 

Arbeid med kvalitet i 

utdanningane ved HVL 

Rammeverk 

Kvalitetshandbok 

Gjennomgang av rammeverk 

• Kvalitet i emne 

• Kvalitet i studieprogram 

 

Fagseksjonsleder presenterer 

forslag og innleder til diskusjon 

min 

Referat:  

Fagseksjonsleder orienterte om kvalitet i utdanningene, gjekk igjennom informasjonen om dette arbeidet.  

4/19 Fastsette 
oppfølgingsform for 
studieprogrammet 
studieåret 2019-2020 

 

Vedlegg: 

Kvalitet i emne 

Midtveisevaluering 

av BSD120.pdf
 

Plan for hvilke emner og hvordan emnene skal 

evalueres samt hvilke emner som skal ha anonym 

undersøkelse og ekstern sensur, presenteres. 

Studieprogramrådet inviteres til å gi innspill til valg av 

oppfølgingsform. 

 

Evaluering midtveis i semesteret: 

GRSD17 – Emne BSD310 

GRSD19 – BSD100 og BSD120 

Fagseksjonsleder presenterer 

forslag og innleder til diskusjon 

 min 

Referat:  

Fagseksjonsleder informerte om midtveisevaluering av emnene BSD120 og BSD310. Det var lav svarprosent, men svarene lå i øvre del av tilfredshet. Det ble samtidig 

orienterte om oppfølgingsformer og ekstern sensur på GRSD. Det er ekstern sensur hver tredje gang en eksamen gjennomføres. 

Faglæreren ble oppfordret til å evaluere undervisning og veiledning.  

 

Hva bør evalueres vårsemesteret 2020:  

• Fra praksisfeltet er det et ønske om jevnlig evaluering av praksis. Evaluering av praksis i sykehjem skal evalueres først.  

Det skal gjennomføres evaluering for kull GRSD17 vår 2020. 

https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/
https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/
https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/forskrifter-reglar-retningsliner/rammeverk-systematisk-arbeid-med-kvalitet-i-utdanningane-hvl.pdf
https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-studieprogram/studieprogramrad/
https://www.hvl.no/om/kvalitet-i-utdanningane/kvalitet-i-emne/


• Fra faglæreren er det ønskelig at den enkelte lærer evaluerer sin aktivitet, sin pedagogiske virksomhet. Fagseksjonsleder skal lage en mal for evaluering. 

5/19 Orienteringer 

FHS fagseksjon - 

desentralisert sykepleie (002).pdf

Tabell GRSD.docx

 

• Ny studieplan fra 2021  
Nye nasjonale retningslinjene for utdanningen 

• Oversikt over fullføring og 
gjennomstrømmingsgrad, beståtte 
studiepoeng, studiepoengproduksjon 
karakterfordeling og strykprosent på 
studieprogrammet 

 

Fagseksjonsleder orienterer  min 

Referat:  

Fagseksjonsleder orienterte om fullføring, gjennomstrømmingsgrad og karakterfordeling på GRSD 

Ny studieplan fra 2021. 

Gjennomgang av føringene for den nye studieplanen: 

• Nytt emne: danning og akademisk handverk (fellesemne for alle utdanningene på HVL) 

Desentralisert vil søke om å få avvikle emne i 2. semester, ellers vil GRSD21 gå et halvt år før vi snakker om sykepleie.  

• Rekkefølge på emnene i ny studieplan: Studieprogramrådet diskuterer om de desentraliserte studentene skal følge den foreslåtte rekkefølgen på emnene. 

Mange studenter ved desentralisert har erfaring fra grunnleggende stell. Vi ønsker stort fokus på sykehjem/geriatri i 3. året. Nasjonale retningslinjer for 

sykepleierutdanningene gir noen føringer for rekkefølge, men siden vi bruker 4 år vil ting dras ut i tid. Det er også en utfordring at emner på enten er på 7,5 

studiepoeng eller 15 studiepoeng. Desentralisert skal produsere 22,5 pr semester – med streng rekkefølge slik det er skissert, får vi emner som går over to 

semester – det kan derfor være nødvendig å både søke om noen dispensasjoner.   

Gjennomgikk ulike forslag/skisser til den nye studieplanen. Og ser at det er ulike måter å løse dette på.  

7/19 Eventuelt  

Kommunerepresentanten lurte på hva som var hennes jobb med tanke på at hun representerte kommunene – og vi ble enig om at det var fint om hun 

formidlet til sin leder som igjen kunne formilde til ledersamlinger KS hadde – og at jeg gjerne lot meg invitere til å komme med informasjon om opptak, 

muligheter og utfordringer. 

5 min 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412

