
Innføring i E-helse 
 
RETHOS legger større vekt på digitalisering av helse- og sosialutdanningene enn tidligere 
rammeplaner. Politiske satsinger har lagt føringer som skal gjenspeiles i utdanninger på alle nivå.  
HVL har gjennom flere år utdannet yrkesfaglærere innen e-helse (med 15 stp), og 
utdanningsdirektoratet har bestemt en videre satsing og økning innen området.  
HVL har tilbudt videreutdanning i e-helse siden 2011, og det er nå behov for bred implementering av 
e-helse i samtlige bachelorutdanninger i FHS, jamfør krav i RETHOS.  
Kandidater fra FHS sine bachelorutdanninger vil spille en nøkkelrolle i framtidens velferdstjenester og 
dette stiller tilsvarende krav til undervisningspersonellet som derfor må kunne legge til rette for å 
implementere e-helse i eget fag.  
  
Vi tilbyr derfor 5+5 studiepoeng til forelesere i bachelorutdanningene som skal gi kompetanse i å 
integrere e-helse i eget fag.  
Undervisningsbolkene skjer delvis sammen med våre andre videreutdanninger i e-helse,  
og delvis som i egne digitale samlinger. Det planlegges en fysisk avsluttende samling våren 2023, som 
også kan tilbys digitalt ved behov.  
Det er et mål at studiet skal ende ut i en studieplan for egen bachelorutdanning som ivaretar krav i 
RETHOS. 
  
  
Samlingsbolker høst 2022 alle er digitale (klokkeslett kan bli endret) 
Bolk 1   Onsdag 17.august          14:00 – 15:45    2 timer Innføring i RETHOS  
Bolk 2   Mandag 22.august         11:00 – 12:45    2 timer Innføring i e-helse og teknologi 
Bolk 3   Tirsdag 23. august          09:00 – 10:45    2 timer Teknologiens rolle i velferdstjenester 
Bolk 4   Tirsdag 13.september   09:00 – 10:45    2 timer Individ, samfunn og teknologi 
Bolk 5   Tirsdag 18.oktober         09:00 – 10:45    2 timer Tema ikke helt klart 
Bolk 6   Onsdag 9.november      09:00 – 15:00    6 timer (fellesdag) Personvern, etikk,  

responstjeneste, digital hjemmeoppfølging  
  
Samlingsbolker vår 2023 digitale (klokkeslett kan bli endret) og ett fysisk (?) 
Bolk 1   Onsdag 4.januar             09:00 – 10:45    2 timer Teorier 
Bolk 2   Onsdag 25.januar           09:00 – 10:45    2 timer Teorier 
Bolk 3   Onsdag 8. februar          12:45 – 14:30    2 timer              Implementeringsteorier 
Bolk 4   Onsdag 15.mars             09:00 – 10:45    2 timer Tema ikke helt avklart 
Bolk 5* Tirsdag 25.april               12:00  

onsdag 26.april                             13:00  (lunsj til lunsj) 6 timer (Fysisk(?) seminardag) 
  
  
Spørsmål kan rettes til Mari S. Berge mber@hvl.no  
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