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Institutt for helse- og funksjon              

Innkalling og referat 

Studieprogramråd for Kunnskapsbasert praksis i helsefag 

Møtedato:  21.10.20, kl. 14.00 – 15:30 , ZOOM møte 

Deltakere: Nina Rydland Olsen fagseksjonsleder, Birgitte Espehaug, Sigrid Askeland Halvorsen (student kull 2019), Eline Aase Kordt (student kull 
kull 17) og Hilde Kristin Tveit  
 
Frafall:  Kjersti Solvåg (ekstern) 
    
 

Sak  Dokument Kva skal skje i møtet? Prosess Ca tid 

1/20 Godkjenning av 

innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste skal godkjennes med evt. 

kommentarer 

Fagseksjonsleder  2 min 

Referat: 

Fagseksjonsleder  Nina Rydland Olsen ønsket velkommen til møte og presenterte seg som ny leder av studieprogrammet.  Senter for kunnskapsbasert praksis 

er nå en fagseksjon under Institutt for helse og funksjon. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble ikke meldt saker til eventuelt.  
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2/20 Etablering av 

Studieprogramråd  

Vedlegg: 

Studieprogramråd ved FHS 

Gjennomgang av mandat for 

Studieprogramrådet 

Medlemmer presenterer seg og sier noe om 

forventninger til arbeidet til Studieprogramrådet. 

Fagseksjonsleder innleder og 

orienterer  

10 min 

Referat: 

Fagseksjonsleder gikk kort gjennom mandatet for studieprogramrådet siden medlemmene i er tilnærmet de samme som fjorårets.  

3/20 Fastsette 

oppfølgingsform for 

studieprogrammet 

studieåret 2020-2021 

Vedlegg: 

Valg av oppfølgingsform  

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.  

 

Fagseksjonsleder presenterer 

forslag og innleder til diskusjon 

30 min 

Referat: 

Fagseksjonsleder gikk gjennom vedlegg 3.  Valg av oppfølgingsform. 

Det er foreslått kullmøte  for emnene MAMET500 og Implementering II dette studieåret. Det skal være en samling 8. og 9 mars. Kullmøte foreslås å legges til 

denne samlingen (det anbefales at kullmøte legges ca. midtveis i et emne). Dialogmøte med emneansvarlig foreslås å gjennomføres i slutten av emnet.  

Fagseksjonsleder lurte på om det tidligere har vært en oppsummering av hver av bolkene i emnet MAMET500. Det har det ikke vært gjort tidligere og student 

representanten melder om at det er hektisk å sette opp flere kullmøter enn det som det allerede er lagt opp til i planen. 

Alternativt kan en sette av 10 min. i slutten av en videokonferanse der faglærer kan forlate konferansen.  

Studentene har skrevet referat fra kullmøte etter malen form foreligger. 

Det er ingen endringer i oversikten over ekstern sensur og anonyme evalueringer.  

Kommentarer fra studieprogramrådet: 

https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/studieprogramrad/
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• Kullmøte i mars tas vekk fra emnet masteroppgaven.  

• Emnekoden må rettes for emnet MAKP401 til MAKP402 i vedlegget til sak 3.  

• Skal det gjennomføres en felles anonym evaluering av MAMET500? Eller skal dette gjennomføres for hvert enkelt masterprogram. Hilde følger opp 

dette  

• Det bør ikke legges opp til flere kullmøter.   

Studieprogramrådet støtter oppfølgingsformen for studieprogrammet for studieåret 2020-2021 med de endringer som kom frem i møtet. 

4/20 Status kvalitetsarbeid Vedlegg: 

Status kvalitetsarbeid, 

oppsummert 

Studieprogramrådet presenteres status for 
kvalitetsarbeidet og hvilke konsekvenser Covid-
19 har hatt for studentene våren 2020. 

Fagseksjonsleder går gjennom 

studieplanen og innleder til 

diskusjon 

30 min 

Referat: 

Fagseksjonsleder gikk gjennom vedlegg 4 Status kvalitetsarbeid.   

For emnene MAKP202 og MAKP601 (Masteroppgaven) ble det ikke gjennomført kullmøte våren 2020 etter planen. Pga. Covid 19 ble det gjennomført 

anonyme undersøkelser for disse emnene i stedet. Fokus for undersøkelsene var på de endringene som ble gjort i løpet av våren.  Oppsummering fra 

undersøkelsene er lagt ut på Sharepoint. Få studenter svarte på de anonyme undersøkelsene, henholdsvis 46 % og 44 % svar. Det har ikke vært satt i verk noe 

tiltak på bakgrunn av de endringene og tilpasningene som allerede ble gjort våren 2020.  

For emnet MAKP601 er det planlagt kullmøte i november 2020. 

Studieprogramrådet har forståelse for at vårsemesteret ble annerledes enn planlagt og støtter at det ble gjennomført en alternativ emneevaluering.  

 

5/20 Orienteringer  • Konsekvenser Covid 19  

• Ny studieplan med tre studieretninger 

• Studiebarometeret 2020 
 

Fagseksjonsleder orienterer 

 

15 min 

Referat: 
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• Studentrepresentant melder om at arbeidssituasjonen har blitt noe verre for de studentene som jobber i helsevesenet. Det har vært en travlere tid for 

studentene.  Det har også vært noe frafall i studiet i løpet av denne perioden.  Dette skyldes ikke bare Covid 19. Noen studenter har tatt permisjon fra 

studiene. Studentrepresentantene ble oppfordret til å ta kontakt med fagseksjonsleder om det er noen utfordringer i studiesammenheng. 

• Ny studieplan for master i kunnskapsbasert praksis er godkjent av Utdanningsutvalet ved HVL. Masterprogrammet består nå av tre studieretninger: 

helsefag, ergoterapi og radiografi 

• Studiebarometeret 2020. Det er studieår som skal svare. Fagseksjonsleder påpekte at det er viktig å få medstudenter til å svare på undersøkelsen. 

Pizza får alle klasser som får svarprosent over 80% svar. 

• Studentrepresentanter melder:  

o Studentene har lite oversikt over andre studenter siden samlingene har vært på zoom. Studentene har mest kontakt med de studentene som 

de er i gruppe med. Seminarene har fungert godt. De uformelle sosiale møteplassene forsvant. Det er blitt annerledes.  Å møte medstudenter 

har vært et savn. Fokuset har vært på gruppearbeidet.  Håpet var å møtes i høst, men det har ikke blitt mulig. Alt har vært på Zoom.  

o MAMET500. antall studenter i gruppene i dette emnet kunne vært gjort på en annen måte. Det passer bedre med 4 studenter i gruppen enn 6 

Tre er lite i en gruppe. Det er og bra å vite hvem de andre i gruppen er – kan bytte på hvem som har lederansvar og hvem som skriver hva. 

Studentene slipper tid på å organisere gruppene for hvert gruppearbeid. Det blir en god flyt i gruppearbeidet.  Dette kan en miste ved å bytte 

grupper for hver oppgave. 

o Studenter jobber godt sammen i google docs og tar uformelle kontakter via messinger 

6/20 Eventuelt     5 min 

Referat: 

Forslag til neste møte i Studieprogramrådet: onsdag 27. januar evt 9. mars. 

 


