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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-231
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 09. DESEMBER OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 09. desember 2020 og saksliste.
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Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-232
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 26.
NOVEMBER 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. november 2020.

Vedlegg:
Protokoll møte Utdanningsutvalget 26.11.2020
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Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.11.2020 kl. 08:30
Teams
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Tilstede:
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Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
June Borge Doornich (Prodekan utdanning HHN)
Gabriel Brunvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Lars Glomsvoll (Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (Studentorganisasjonen Nord)
Pernille Solberg Fredriksen (Studentorganisasjonen Nord)
Sondre Reinsnos (Studentorganisasjonen Nord)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokaltt UU FSH)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Gry Agnete Alsos (Observatør, SFU Engage)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli
Elin Anne Sommerli
Fredrik Nesland Boksasp (Saksbehandler VS 54/20 og OS 37/20)
Toril Irene Kringen (Saksbehandler OS 35/20)
Mariell Opdal Jørstad (Observatør, LMU-sekretær)
Gøril Ursin (VS 51/20)
Britt Normann (VS 51/20)
Linda Amundstuen (VS 52/20)
Siri Gro Steinnes (VS 52/20)
Unn Siri Olsen (VS 52/20)
Karin Andrea Wigger (VS 53/20)
Maiken Nilsen Stensaker (VS 53/20)
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)
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møteleder

49/20 Godkjenning av innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
49/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. november 2020 og saksliste.
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50/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober
2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
50/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober 2020.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 20. oktober 2020.
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51/20 Akkreditering av Master i helsevitenskap (etablert 26.06.2019)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
51/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Master i helsevitenskap (vitenskapelig
mastergrad 120 studiepoeng) med følgende fordypinger; folkehelsearbeid, psykisk
helsearbeid og e-helse.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche presenterte saken i møtet. Studieprogramleder Gøril
Ursin utdypet presentasjonen ytterligere og besvarte spørsmål i møtet.
Utdanningsutvalget påpekte bruk av vurderingsformer og lite bruk av muntlig eksamen. Det
er muntlig aktivitet på arbeidskravene samt muntlig i justering masteroppgave. Spørsmål til
at studentene starter med fordypning umiddelbart. Dette er et bevisst valg og alle studenter
møter til fellesemne samlet før fordypningene.
Obligatorisk emne i prosjektutvikling lagt opp til at det kan følges digitalt og må tilpasses i
tilfeller hvor dette kan kollidere med andre emner i forbindelse med utveksling. Spørsmål til
bekymring hos SPA til manglende fagmiljø i Levanger, og om det er gjort en fullstendig
avveining av fagmiljøet ved fakultetet. Arbeid med konsolideringen har vært utfordrende og
kunne vært bedre innvolvering, men dette er noe som det vil bli arbeidet videre med.
Spørsmål til om forslag til vedtak gjør at det må til ny reakkreditering ved flere fordypninger.
Etter en gjennomgang av bestemmelsene for reakkreditering valgte Utdanningsutvalget og
stryke siste setning i forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Master i helsevitenskap (vitenskapelig
mastergrad 120 studiepoeng).
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52/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i farmasi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
52/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne Lovise presenterte saken i møtet. Studieprogramansvarlig Linda
Amundstuen utdypet ytterligere med bakgrunn for reakkrediteringen, Retos 2, rammeplan
og Nasjonal forskrift, samt besvarte spørsmål i møtet.
Innspill fra Utdanningsutvalget at det kunne vært samarbeid med FBA og aktuelle fag videre
som MABIO kunne vært aktuelt og sterkere kobling mot akvakultur.
Påpekt at det synes å være litt lite timer til organiserte læringsaktiviteter i 3. og 4. semester.
Dette følger fakultetets retningslinjer med mest undervisning 1. år og mere av egenarbeid 2
og 3. år.
Innspill at litt bekymret for at bacheloroppgave er tatt ut da forskningskompetanse her er så
sentralt.
Påpekt at studiet fremheves som et nasjonalt tilbud, men at her bør en også øke fokus på å
rekruttere regionalt. Fakultetet har dette med og de er også begynt å se på en deltidsvariant.
Spørsmål til studentmobilitet og emne 20 stp som man får innpasset og hvem som får
uttelling for studiepoengene. Studiepoengene vil en tape og bør derfor få til tilsvarende
innveksling.
Felles emne er utfordrende da dette tas samlet fra 4 studieprogrammer og derfor viktig å
finne fleksible løsninger her med bl. a noe kan tas digitalt. Påpekt at også viktig med godt
tilpassede avtaler i forhold til utveksling.
Innspill om at internasjonalisering bør formaliseres mer.
Laboratoriesikkerhet, emne med 0 poeng men krav om at må være bestått for å få adgang til
laboratorier.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi.
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53/20 Kurs for fagansatte i regi av SFU Engage - entreprenørskap som metode
og studentaktiv læring
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
53/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter SFU Engage i deres tilbud til fagansatte om kurs i
entreprenørskap som metode og studentaktiv læring, og oppfordrer fakultetene til å delta
med sine fagansatte.

Møtebehandling
Maiken Andrea Wigger og Maiken Nilsen Stensaker fra SFU Engage, presenterte saken om
Entreprenørskap som metode for studentaktiv læring, i møtet. Kurs utarbeides og
gjennomføres av SFU Engage i samarbeid mellom Nord universitet og partnere på NTNU.
Bruker moduler fra NTNU som samkjøres og som er på masternivå og gir studiepoeng.
Ikke ferdig utarbeidet ennå og viktig med god dialog framover.
Powerpointpresentasjon ble i etterkant delt med møtedeltakere og legges i tillegg på
Utdanningsutvalgets teamsrom.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget støtter SFU Engage i deres tilbud til fagansatte om kurs i
entreprenørskap som metode og studentaktiv læring, og oppfordrer fakultetene til å delta
med sine fagansatte.
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54/20 Høring - Opptak til høyere utdanning: En studie av konsekvensene av
kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og
grunnskolelærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.11.2020

Saknr
54/20

Forslag til vedtak:
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik Boksasp presenterte saken i møtet. Saksframlegg er utarbeidet av en
arbeidsgruppe representert av studieavdeling, opptakskontor og studenter.
Opptaksregelverket påvirker elever allerede fra ungdomsskolen. Spørsmålet er om regelverk
i dag er hensiktsmessig.
Innspill om at UHR er særlig opptatt av alderspoeng. Noe som taler for dette er særlig
hensyn til livslang læring.
Realfagspoeng gjør det vanskelig å få søkere. Synes alderspoeng vektes mye og at det burde
være krav til hva tiden fylles med i tiden hvor en oppnår alderspoeng. Tilleggspoeng bør telle
mer dersom alderspoeng blir borte.
Flere innspill kan sendes i etterkant av møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret

8

56/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 26. november 2020 - 16/00945-232 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 26. november 2020 : 16_00945-230 Protokoll Utdanningsutvalget 26.11

Saknr

Arkivsak

Tittel

34/20

20/03265-2

Riksrevisjonen – forvaltningsrevisjon om kvalitet i
høyere utdanning (innhenting av dokumentasjon pr
23.11.2020)

35/20

15/05317-62

Implementering av revidert forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet

36/20

20/00867-3

KSS-prosessbeskrivelse - systematisk arbeid med
utdanningsrelaterte søknader

37/20

16/02152-50

URKUND - Tekstsammenfall og fusk

38/20

19/03658-37

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med helhetlig
indikatorsett for utdanningskvalitet

39/20

19/03751-5

Etablert arbeidsgruppe for videre arbeid med
informasjon om våre studieprogrammer (rekruttering og
eksisterende studenter)

40/20

17/01714-17

Utdanningsseminaret 2020 - informasjon om avholdt
seminar (endelig program og weboppslag)

41/20

19/02581-4

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021

42/20

18/00057-32

Gjennomgang av saker behandlet i UHR-møte 25.11.20
herunder orientering fra NOKUT om viktig kunnskap for
utviklinga av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring

Sak 37/20
Grunnet omrokkering på rekkefølge kommer denne saken først. Saksbehandler Fredrik
Boksasp orienterte om saken i møtet. URKUND er program for å avdekke tekstsammenfall
mellom eksamenskandidater. Alle studentarbeid blir lagt inn også fra andre institusjoner og
databasen vil vokse etter hvert. Ved tekstsammenfall kan det være fusk, men trenger ikke å
være det. Ved gjenbruk av materiale fra en oppgave til en annen må en huske å oppgi sin
egen kilde for at det ikke skal regnes som fusk. Eksterne sensorer må i motsetning til interne
sensorer etterspørre rapporten og bør se nærmere på å finne en bedre løsning.
Sak 34/20
Studiedirektør orienterte om saken i møtet. I brev av 02.11.2020 fra riksrevisjonen er
besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om kvalitet i høyere utdanning. Alle statlige
og private universiteter og høyskoler inngår i revisjonen. Målet med revisjonen er å
undersøke om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i
studieprogrammene, og vurdere hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette
9
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arbeide. Den spesifikke dokumentasjonen vi er bedt om å oversende til riksrevisjonen og
som fremgår av saksfremlegget er nå sendt inn til riksrevisjonen. Riksrevisjonen vil
gjennomgå den mottatte dokumentasjonen og med bakgrunn i dette velge ut hvilke steder
de skal besøke.

Sak 35/20
Saksbehandler Toril Irene Kringen orienterte om saken i møtet og trakk fram de viktigste
endringer i forskriften fra 01.01.21 som vi må merke oss. Det vil bli arrangert et webinar for
saksbehandlere med flere den 3. desember. Notat med viktige endringer ble delt på chat
med møtedeltakerne og vil også bli lagt ut på Utdanningsutvalgets teamsrom.
36/20
Prorektor orienterte om bearbeidet KSS - prosessbeskrivelse. Prosessbeskrivelsen er
bearbeidet ut fra forslag lagt frem i møte 9. september, hvor denne ble drøftet og innspill ble
gitt fra Utdanningsutvalget. Det ble uttrykt noe misnøye i utvalget med at denne saken nå
ble lagt fram som orienteringssak da det fortsatt er noen utfordringer. Prorektor registrerer
innspill som ble framsatt i møtet og tar det med videre.
38/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om etablert arbeidsgruppe for videre arbeid
med helthetlig indikatorsett for utdanningskvalitet i møtet. Saken ble behandlet i møte
20.10.20 (VS 45/20). Følgende deltar i arbeidsgruppen:
• Lisa Marie Thielemann og Tord Apalvik – studentrepresentanter
• Bjørn Heistad (FLU), Robin Isfold Munkvold (FSV), June Borge Doornich (HHN) –
representanter for fakultetene.
• Mariell Opdal Jørstad – Studieavdelingen
• Leder av arbeidsgruppen Jørn Magne Hansen - Studieavdelingen
Arbeidsgruppen skal jobbe fram til 01. mars.
39/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om etablert arbeidsgruppe for videre arbeid
med informasjon om våre studieprogrammer (rekruttering og eksisterende studenter).
Saken ble behandlet i møte 20.10.20 (VS 47/20).
Følgende deltar i arbeidsgruppen:
• Kine Merethe Skille og Lars Glomsvoll – studentrepresentanter
• Sølvi Fastvold (FLU), Ole Evjen (FSH), Nina Støver (FSV), Ellinor Ida Kirkfjell eller Ellen
Sirnes (HHN), Trine Åsheim Bernhardsen (FBA) – representanter for fakultetene.
• Monica Brobak og Bente Karin Duun - studieavdelingen
Fra kommunikasjonsenheten mangler fortsatt deltaker. Arbeidsgruppen skal jobbe fram til
01. mars.
40/20
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om avholdt utdanningsseminar i møtet.
Presentasjoner fra seminaret vil bli publisert på intranettet.
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41/20
Studiedirektør orienterte om utdanningskvalitetsprisen 2021, med bakgrunn i brev fra Diku.
Frist for å foreslå kandidater er 31.01.21. Studiedirektør sender egen henvendelse til
fakultetsledelsene, hvor de bes om å foreslå kandidater fra sine fakultet. Frist for fakultetene
å foreslå kandidater settes til 15.01.21, dette for å ha tid til utvelgelse blant foreslåtte
kandidater før innsendelse fra Nord universitet med frist 31.01.21.
42/20
Studiedirektør orienterte om saken i møtet.
Arbeidet med ny UH-lov og forskrifter kan ta noe tid. Noen områder kan være gjenstand for
ny høring som: opptaksgrunnlag for master, gradssystemet med fagspesifikke og generelle
grader.
Samordnet opptak for mastergrader: Nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette, tar
sikte på å ha noe på plass til 2023-2024.
Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Nedsatt arbeidsgruppe og forventes at UHR kan
si noe om dette til våren 2021.
Orienteringssaker:
Universell orienterte om nye krav til digitale læringsløsninger eksempel som krav til teksting,
og det vil bli tilsyn med om vi følger opp dette. Forelesninger som går live har ikke krav til
teksting mens innspilling av forelesning har krav om teksting.
Kvalifikasjonsrammeverket og bruken av dette. I Norge har vi vært mest opptatt med bruken
av LUB´er til oppbygging av studieprogram. Det ønskes å arbeide videre med bruk av LUB´er i
en større sammenheng og mer mot samspillet med arbeidslivet, andre institusjoner,
mobilisering og internasjonalisering.

11

57/20 Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021 - 16/01173-52 Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021 : Møteplan for utdanningsutvalget - vår og høst 2021

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-52
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALGET - VÅR OG HØST 2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 10. februar – Teams
Onsdag 17. mars – Teams
Onsdag 28. april – Teams
Tirsdag 15. juni – Teams
Tirsdag 14. september – Teams
Mandag 25. oktober – Teams
Onsdag 17. november – Teams
Mandag 06. desember - Teams
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Saksframstilling
Bakgrunn
I forslag til møteplan for sentralt Utdanningsutvalg er følgende tatt hensyn til:
• Styremøtene; 4 og 5 februar, 11 mars, 21 april, 10 juni, 9 september, 28 oktober og 9
desember
• Vinterferie for skolene i Trøndelag; uke 8: 22/2-26/2
• Vinterferie for skolene i Nordland; uke 9: 1/3-5/3
• Påskeferie, stille uke fra mandag 29/3 til og med 2. påskedag mandag 5/4
• Pinse dvs 2. pinsedag mandag 24 mai.
• Høstferie for skolene i Trøndelag; uke 41: 11/10-15/10
• Høstferie for skolene i Nordland; 6/10-8/10
• UU møtene er lagt til tirsdag eller onsdag, fordi dette er foretrukket av utvalgsleder
På grunn av situasjonen rundt Covid-19 foreslås alle møtene i utgangspunktet som Teamsmøter. Det er forventet at denne situasjonen forbedres i løpet av vårsemesteret, og
Utdanningsutvalget kan da eventuelt komme tilbake til å vedta ett eller flere av møtene som
fysiske møter. Første møte i høstsemesteret kan være et møte som er egnet til å avholde
fysisk i forhold til nye studentrepresentanter, for å bli kjent med utvalget og oppgavene i
utvalget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01371-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche og Astrid Kjærefjord Gaustad

Saksgang
Utdanningsutvalget 09.12.2020

Møtedato
26.11.2020

REAKKREDITERING 2020 - BACHELOR I VERNEPLEIE (DELTID, BODØ)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere Bachelor i vernepleie, deltid ved
studiested Bodø.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer gjennom rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016, og justert ved
rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019. Rektor vedtar årlig plan for reakkreditering. Bachelor i
vernepleie (deltid) inngår ikke rektors plan for reakkreditering i 2020, men er innmeldt av fakultetet
senere da fakultetet har tatt inn i studieporteføljen for studieåret 2021-2020 deltidstilbud ved
studiested Bodø. Reakkrediteringsprosessen er ikke gjennomført med forenklet prosess med
selvevaluering, men med fullstendig reakkrediteringsprosess. Det betyr at alle krav i NOKUTs
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) er besvart.
Kort om studieprogrammet
Nedenfor vises både studiemodell for heltid (godkjent av rektor 16.01.2020) og deltid. Dette for å
vise tydelig hvor deltid skiller seg fra heltid; ett emne deles i 2, to emner endrer fra 1 til 2 semestre,
mens bacheloroppgaven som går over 2 semestre har litt fordeling av arbeidsbelastning på
semestrene.
Bachelor i vernepleie tilbys som campusbasert heltidsstudium ved studiested Namsos. Programmet
har vært tilbudt siden 1991 ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Det har tidligere også
vært tilbudt som deltidsutdanning. I denne saken legges fram reakkrediteringssøknad for
deltidsstudium ved studiested Bodø, som nett- og samlingsbasert program. På dette studiestedet
planlegger også fakultetet å tilby heltidsutdanning etter 2021. Vernepleie er for øvrig en særnorsk
profesjonsutdanning, dvs den finnes ikke i andre land og heller ikke våre nordiske naboland. Fullført
utdanning gir autorisasjon som vernepleier.
Studieprogrammet er bygd på kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (av 6. september 2017) og Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleieutdanning
(av 15. mars 2019). Alle emner i studieprogrammet er definert som sentrale deler. I studiemodellene
nedenfor er praksisemnene markert med grått, til sammen 4 praksisperioder med 34 uker praksis. To
emner er merket med grønt i studiemodellen; dette er fellesemner for fakultetets profesjonsutdanninger (sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedisin). Mobilitetsvinduet for deltid er definert
til 4. semester, identisk med heltidsutdanningen, som innebærer økt antall studiepoeng dette
semestret.
Heltidsmodell (godkjent av rektor 16.01.2020)
1.semester
2. semester
3. semester
HEL1000
Helsepersonellets
felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
5 stp
VPL1004
Profesjon,
verdigrunnlag og
rettigheter
20 stp
PRA1021
Sammensatte
behov og
hverdagsliv
5 stp

VPL1006
Helse,
funksjonshemming og
sykdom
20 stp

PRA1002
Helsehjelp
10 stp

VPL2002
Miljøterapeutisk
arbeid,
habilitering,
rehabilitering
30 stp

4. semester *
VPL1008
Folkehelsearbeid
10 stp

PRA2027
Samfunnsdeltakelse
20 stp

5. semester

6. semester

HEL1001
Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten
5 stp

PRA2028
Fagutvikling i
velferdstjenestene
15 stp

VPL2003
Medborgerskap
og likeverdige
tjenester
20 stp
VPL2004
Bacheloroppgave i vernepleie
20 stp
(5 stp i 5.sem + 15 stp i 6.sem)
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Deltidsmodell:
1.sem
2. sem
HEL1000
Helsepersonellets felles
verdi- og
kunnskapsgrunnlag
5 stp
VPL1004del1;
Profesjon,
verdigrunnlag og
rettigheter
15 stp
PRA1021

VPL1004-del2;
Profesjon,
verdigrunnlag
og rettigheter
5 stp

VPL1006
Helse,
funksjonshemming og
sykdom
20 stp

3. sem
PRA1002
Helsehjelp
10 stp

4. sem *
VPL1008
Folkehelsearbeid
10 stp

Nytt – del 1;
Habilitering
og rehabilitering
10 stp

5. sem

6. sem

7. sem

Nytt del 2;
Miljøterapeutisk
arbeid
20 stp

VPL2003
Medborgerskap og
likeverdige
tjenester
20 stp

HEL1001
Tverrprofesjonell
samhandling
i helsetjenesten
5 stp
PRA2028 (2 sem)
Fagutvikling i velferdstjenestene

PRA2027
Samfunnsdeltakelse
20 stp

15 stp (5 + 10 stp)

VPL2004
Bacheloroppgave i
vernepleie
20 stp (10 + 10 stp)

Sammensatte

behov og
hverdagsliv
5 stp
25 stp

8. sem

25 stp

20 stp

30 stp

20 stp

20 stp

20 stp

20 stp

Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) er definert slik (samlet i 5 kunnskapsområder
definert i nasjonal forskrift, og knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, og utvalgt
av Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie);
Kunnskapsområde 1 - Profesjon, etikk og samarbeid
• Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
• Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike
modeller i vernepleiefaglig arbeid
• Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens
yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen
gjennom faglig skjønn.
Kunnskapsområde 2 - Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.
• Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
• Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å
identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
• Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby
koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Kunnskapsområde 3 - Helsefremming og helsehjelp
• Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
• Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom
helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
• Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for
den enkeltes verdighet og behov
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Kunnskapsområde 4 - Inkludering, deltakelse og rettigheter
• Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
• Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk
og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til
tjenestemottakerne
• Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet
til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
Kunnskapsområde 5 - Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
• Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet
• Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
• Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å
bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere,
pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Søknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH den 13. oktober 2020 (sak 16/2020) .
Utvalget gjorde slikt vedtak;
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å re-akkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) Bachelor i vernepleie deltid under forutsetning av at følgende
punkter innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for mobilitetsemner oversettes til
engelsk innen 1. desember 2020
2. Kontroll av tabell 1 i forhold til nivå av LUB-er.
Reakkrediteringssøknaden er oversendt Studieavdelingen med følgende dekanvedtak den 21.
oktober 2020 (P360; 19/02943-4);
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner
studieplan med tilhørende dokumentasjon) Bachelor i vernepleie, deltid, under
forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for mobilitetsemner
oversettes til engelsk innen 1. desember 2020.
I dekanvedtaket opplyses at studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser er kontrollert etter
behandlingen i Utdanningsutvalget ved FSH.
I Studieavdelingens saksbehandling til Sentralt Utdanningsutvalg har det vært dialog med
faggruppeleder. Noen få områder er ønsket utdypet og presisert i søknaden. Oppdatert søknad ble
derfor mottatt 19.11.2020, og følger vedlagt denne saken.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden etter bestemmelsene i Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er bygd opp
med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst
skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for
samtlige paragrafer.
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I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Det enkelte punkt er i tillegg kommentert
nærmere etter oversikten.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene:

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene:

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

LUB: OK
Dekkende navn: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK
OK
OK
Tilpasset LUB: OK
Aktiv rolle: OK

OK

OK
OK

OK

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene:

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

OK
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte
med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Kompetansenivå: OK

OK

OK

OK

Kommentarer
Nedenfor kommenteres det enkelte punkt i Studietilsynsforskriften.
I arbeidet med reakkreditering ønsker Studieavdelingen å ha fokus på følgende forhold; kobling til
nasjonale forskrifter og retningslinjer, god sammenheng i studieprogrammet (studieprogramdesignet), praksis, internasjonalisering og studieprogrammets fagmiljø. Disse forhold omtales
nedenfor i aktuelle bestemmelser.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Av overordnet regelverk styres studiets rammer hovedsakelig av Lov om universiteter og høyskoler
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanning, Forskrift om nasjonale retningslinje
for paramedisinutdanning, Forskrift om opptak til høgre utdanning og Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet.
Den nasjonale retningslinjene har et omfattende læringsutbytte fordelt på 5 ulike kompetanseområder. Til sammen 12 felles læringsutbytter for helse- og sosialfagutdanninger er videreført i
læringsutbytter i retningslinjene for vernepleieutdanning. Her er det definert til sammen 5 konkrete
kompetanseområder med samlet hele 74 læringsutbytter. Alle 74 læringsutbyttene gjenfinnes i
læringsutbytter for emner eller studieprogrammet. Retningslinjenes krav til oppbygging av studiet
(erfaring med internasjonalt samarbeid og valgfri fordyping) er ivaretatt gjennom blant annet tilbud
om utveksling, og valgfri fordyping i emnet folkehelsearbeids samt ulike mappearbeider i flere
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emner. Retningslinjenes krav til erfaring fra 5 definerte områder er ivaretatt gjennom 4
praksisperioder. Retningslinjene krever minimum 30 uker praksis, mens studieprogrammet har
samlet 34 uker praksis. Etter fullført utdanning kan kandidater søke Helsedirektoratet om
autorisasjon som vernepleier.
Bachelor i vernepleie er et grunnstudium og er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning.
Opptakskravet er generell studiekompetanse, og det er ikke spesielle opptakskrav utover dette.
Studiet benytter kun vurderingsformer som er godkjent i henhold til rektorvedtak ved Nord
universitet. Av studieplanen fremgår det at minst 50 % av vurderingene utgjøres av individuell
prøving i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 3-3, 4. ledd.
Studentene er underlagt løpende skikkethetsvurdering, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering
§ 1, nr. 22.
Studiet vurderes å oppfylle aktuelle krav i relevante lover og forskrifter.
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellen viser tydelig hvordan studiet er bygd opp. Progresjonskravene er godt beskrevet, og
det er lagt ved studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser som viser innhold og progresjonskrav.
Det er beskrevet at det er muligheter for studentutveksling i 4. semester, som består at 1
praksisemne og 1 teoriemne. Sistnevnte er mulig å gjennomføre uten fysisk tilstedeværelse på
studiestedet. Det er samsvar mellom innhold i studieplanen med emnebeskrivelser og søknad om
reakkreditering Informasjonen om studietilbudet er ellers korrekt.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende navn:
Studiet regulert av nasjonale forskrifter og har en omfattende læringsutbyttebeskrivelse. I søknaden
viser fakultetet på en god måte hvordan læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå er hjemlet i
overordnet regelverk og hvordan dette er i tråd med NKR, jamfør tabell 1 i søknaden.
Internasjonalisering inngår ikke studieprogrammets læringsutbytte (LUB), og dette må være på plass
før reakkrediteringssøknaden kan oversendes rektor.
Studiets navn er Bachelor i vernepleie. Dette er i tråd med overordnet regelverk og er dekkende for
læringsutbyttet og innholdet i studiet.
§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og / eller
arbeidsliv:
Det er meget godt beskrevet i søknaden hvordan fakultetet arbeider for å sikre faglig oppdatering.
Dette skjer gjennom formelt og uformelt samarbeid om undervisning og eksamensforberedelser,
samsensur med eksterne sensorer, felles fagdag for ansatte, studenter og praksisfeltet, deltakelse i
nasjonalt fagorgan, forsknings- og utviklingsarbeid i nasjonale og internasjonale nettverk, samarbeid
med praksisfeltet i utviklings- og forskningsprosjekter samt arbeid i programråd.
Relevans for videre studier er godt beskrevet; ved fakultetet er det muligheter innenfor
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (60 stp) samt Master i helsevitenskap som nå er til
akkreditering (forannevnte videreutdanning kan innpasses som fordyping i mastergraden). Annet
alternativ for masterutdanning er Master i praktisk kunnskap (tilhører Fakultet for lærerutdanning,
kunst og kulturfag, FLU). Begge masterprogrammene gir grunnlag for å være kvalifisert til å søke på
fakultets doktorgrad Ph.d i studier av profesjonspraksis, som eies i fellesskap av FSH og FLU.
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Relevans for arbeidslivet er godt beskrevet; kombinasjonen av sosialfag og helsefag gjør at
vernepleiere har verdifull tverrfaglig kompetanse, og kan arbeide innenfor et bredt spekter av
tjenester og kan inneha mange ulike funksjoner.
§ 2.2.3: Studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per studieår totalt, samt fordelt på kategoriene
undervisning, selvstudium og eksamensforberedelse. Timetall per studieår er vist i tabell 2 i
søknaden (540 timer på høstsemester og 660 timer pr vårsemester, totalt 1200 timer pr studieår for
denne deltidsutdanningen). Det er beskrevet hvordan tallene kommer fram og hvordan timetallet er
tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte. Oppgitt timetall ligger forholdsmessig innenfor
kravet som er 1500-1800 timer per år for heltidsstudenter.
§ 2.2.4: Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet i studiet:
Studieprogrammets innhold og oppbygging legger til rette for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet, og det er lagt opp til progresjon i studieprogrammet der studentene jobber på ulike
tidspunkt med områder som krever modning. Alle emner er obligatoriske, og studieplanen for
deltidsstudiet følger i utgangspunktet studiemodellen for heltidsstudiet med noen nødvendige
tilpasninger; ett emne er strukket til 2 semestre, ett annet emne er delt i 2 emner. For å sikre
deltidsstudentene både muligheter for utveksling og god oppfølging av de som reiser ut, er
mobilitetssemesteret identisk med heltidsstudiet; dvs 4. semester og totalt 30 stp fordelt på
praksisemne, som kan gjennomføres i utlandet og teoriemne, som kan gjennomføres uten fysisk
tilstedeværelse på campus. Programmet har til sammen 4 praksis-emner fordelt på 1., 3., 4. og 5.6.semester (totalt 32 uker praksis, 2 uker mer enn nasjonal retningslinje krever).
I søknaden fremgår det på en god måte hvordan læringsutbyttet på programnivå kan oppnås
gjennom de ulike emnene, jamfør tabell 3. Det vurderes å være en god kobling mellom innhold,
oppbygging og læringsutbyttet i studiet.
Når det gjelder infrastruktur beskriver reakkrediteringssøknaden at studieprogrammet «vil kunne
tilbys ved campus/studiesteder som har tilgang til øvingsavdeling/tilrettelagte lokaler for
ferdighetstrening og simulering i kommunikasjon- og samhandling, miljøterapeutisk arbeid og
helsehjelp». Campus Bodø har dette. Infrastrukturen vurderes derfor å være tilpasset læringsutbyttet
i studiet.
§ 2.2.5: Undervisnings- og lærings- og vurderingsformer skal tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen:
Videre fremgår en bevisst kombinasjon av individuelle læringsaktiviteter og læringsaktiviteter i
grupper som bidrar til å sikre studentenes individuelle kunnskaper og ferdigheter og evne til
samhandling med andre. Denne kombinasjonen vurderes å være svært nødvendig i en yrkesutøvelse
hvor slik samhandling er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp i henhold til
helsepersonelloven. Utstrakt bruk av ferdighetstrening bidrar også til at studentene må ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
I søknaden fremgår det en oversikt over hvilke vurderingsformer som benyttes i studiet, og samlet er
det variasjon i bruk av vurderingsformer. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer vurderes
likevel å være godt tilpasset studiet.
§ 2.2.6: Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:
Det er gitt en god beskrivelse av hvordan studentene vil møte forskning og faglig utviklingsarbeid i
hvert av studieårene, og det er begrunnet at studiet har en relevant kobling til forskning og faglig
utviklingsarbeid. Studieprogrammet har eksempelvis mange definerte læringsutbytter hvor
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studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til forskning og faglig
utviklingsarbeid. Studentene får egenerfaring med anvendelse av vitenskapelige metoder gjennom
flere emner. I tillegg møter studentene ansattes vitenskapelige arbeider både som pensum og
gjennom eksempler fra egen forskning i undervisningen der det er aktuelt og relevant.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart:
Denne delen av reakkrediteringssøknaden er litt lite konkretisert. 4 semester er mobilitetssemester
med både muligheter for innreisende studenter og utreise for programmets egne studenter.
Semesteret består av ett teoriemne (Folkehelsearbeid) og ett praksisemne. Teori-emnet vil bli
undervist på engelsk dersom innreisende studenter tilstede. Det opplyses for øvrig at det er planlagt
økende grad av engelsk pensum, slik at studentene kan bli mer kjent med internasjonal forskning og
faglig utvikling.
§ 2.2.8: Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Som nevnt innledningsvis er profesjonsutdanningen i vernepleie særnorsk, og heller ikke våre
nordiske naboland har tilsvarende utdanning. Det er derfor ikke mulig å utveksle til nøyaktig samme
profesjonsutdanning i annet land. Med dette utgangspunktet er praksis-emne i Samfunnsdeltakelse
valgt som mulighet for utveksling. Læringsutbyttet til emnet kan oppnås på et bredt spekter av
praksisplasser, og praksisen egner seg derfor for utveksling (og innveksling). Det er vedlagt 4 avtaler
(3 signerte og 1 under forhandling) med relevante fagområder for studieprogrammet. Det opplyses i
reakkrediteringssøknaden at det arbeides med utvekslingsavtaler utover disse nevnte, tilpasset
emnene i mobilitetssemesteret. Dette bør være et prioritert område for fakultetet.
§ 2.2.9: For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted:
Søknaden beskriver hvordan fakultetet legger til rette for og gjennomfører praksis i studietilbudet,
fordelt på 4 praksis-emner. Omfang og form er identisk med heltidsstudiet, og en bredt spekter av
tjenester og tilbud kan være aktuelle praksissteder. Deltidsstudiet skal tilbys ved studiested Bodø, og
det er derfor sannsynligvis behov for praksisavtaler med andre geografiske praksissteder enn
heltidsutdanningen ved studiested Namsos. I tabell 6 vises samlet oversikt over fakultets signerte
praksisavtaler (for all utdanning) med kommuner og helseforetakene. Det opplyses at det er gjort
bevisst valg av plassering av praksis-emnet i helsehjelp på annet semester enn tilsvarende praksis for
sykepleieutdanning, for å fordele trykket på de aktuelle praksisstedene. I tillegg etter konkret
spørsmål, opplyses at det ikke forventes å være konkurranse om praksisplasser i forhold til Faktuelt
for samfunnsvitenskap sine profesjonsutdanninger innen sosialt arbeid og barnevern, rett og slett
fordi vernepleie kan benytte en rekke ulike praksissteder for å oppnå LUB i praksisemnenen.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3.1: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid som dekker de fag og emner som inngår
i studietilbudet:
Fagmiljøet består av totalt 9 ansatte i hovedstilling ved Nord universitet, herav 8 personer i 100%
stilling og 1 person i 50% stiling. En av fagpersonene i 100% er planlagt med bidrag inn i fakultetets
nye mastergrad som nå er til akkreditering. Samlet fagmiljø utgjør i dag 8,15 fulle stillinger. Ved
studiested Namsos er antall studieplasser satt til 40 fra studieåret 2021-2022 (totalt omkring 120
studenter på heltidsutdanning), og 30 studieplasser ved studiested Bodø. Til sammen skal fagmiljøet
dekke omkring 150 studenter. Det er planlagt utvidelse av fagmiljøet med 1 førsteamanuensis innen
helsevitenskap knyttet til studiested Namsos, og 2 førsteamanuensis innen miljøterapi/vernepleie
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knyttet til studiested Bodø. Nevnte utlysinger er godkjent av dekan, og behandles av
ansettelsesutvalget i desember. Med nytilsettinger som vist ovenfor vurderes fagmiljøets størrelse
som tilfredsstillende.
Det kommer fram litt utskifting i fagmiljøet; siden reakkreditering av heltidsutdanningen for omtrent
1 års siden har det vært en ny tilsetting, en har sluttet og en er overført som følge av konsolidering av
fagmiljø i eksisterende mastergrader. Fagmiljøet vurderes likevel for tilfredsstillende stabilt over tid,
da noe utskifting må forventes.
Vernepleierutdanning er helse- og sosialfaglig utdanning, og dette gjenspeiles fagmiljøets
kompetanse både i grunnutdanning (både vernepleie, sykepleie og sosionom samt utdanning innen
psykologi), og ulike videreutdanninger, mastergrader, doktorgrader og praksiserfaring. Denne
variasjon oppgis å være nødvendig for å dekke de sentrale emnene i studieprogrammet. Det samlede
fagmiljøet dekker fag om emner som inngår i studieprogrammet med forutsetning om nytilsettinger
som beskrevet ovenfor.
§ 2.3.2: Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse:
Av søknaden fremgår det at de ansatte ved utdanningen har lang utdanningsfaglig erfaring (fra 6-20
år)) og pedagogisk utviklingsarbeid i fagmiljøet har vært høyt prioritert over lang tid.
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Det er satt opp en tabell som viser utdanningsfaglig utdanning og utdanningsfaglig erfaring for hver
enkelt ansatt i fagmiljøet. Det er videre beskrevet tiltak for å sikre og utvikle UH-pedagogisk
kompetanse. Videre er det redegjort for fagmiljøets digitale kompetanse og at denne er utviklet i
arbeid med deltidsstudenter der digitale verktøy har vært viktig. Det er beskrevet hvordan den
digitale kompetansen sikres og vedlikeholdes ved bruk av digitale verktøy i undervisningen.
Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse er vurdert til å tilpasse studiets egenart, organisering og
nivå.
§ 2.3.3: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet:
Bachelor i vernepleie tilhører faggruppe for vernepleie og psykisk helsearbeid ved fakultetet,
og søknaden beskriver studieprogrammet faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er
etablert på, samt en redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver.
Det er ansatt en faggruppeleder i full stilling som har det overordnede strategiske lederansvaret for
faggruppen, og som har særlig ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens
kompetanseprofil innen forskning, innovasjon, undervisning og formidling. I tillegg har
studieprogrammet en studieprogramansvarlig (SPA) i 30 prosent stilling. Ansvar for kvalitetssikring og
– utvikling av studiet er delegert fra dekan til faggruppeleder og SPA.
§ 2.3.4: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
Fagmiljøet består per i dag av 9 fagpersoner, der 8 er ansatt i hovedstilling ved Nord universitet
(100% stilling). Kravet om minst 50% i hovedstilling er innfridd.
Av søknadens tabell 11 framgår at alle emner i studieprogrammet er definert som sentrale deler, og
at alle disse er dekket av ansatte med førstestillingskompetanse. Kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler er innfridd.
Av fagmiljøet på 9 personer er det 1 person med professorkompetanse og 6 med
førstestillingstillingskompetanse. I tillegg forventes det innen kort tid ferdigstillelse av
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doktorgradsavhandling. Kravet for bachelorprogram om minst 20% førstestillingskompetanse er
innfridd.
§ 2.3.5: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå:
Vedlagt søknaden er publikasjonslister som viser fagmiljøets publikasjoner de siste fem årene.
Publikasjonslistene viser at fagmiljøet har en produksjon av forsknings- og utviklingsarbeid som er
tilfredsstillende for en bachelorutdanning i vernepleie. Det er forventet at produksjonen vil øke de
neste årene på grunn av fakultetets satsning på FoU.
§ 2.3.6: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet fører frem til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet:
Søknaden beskriver nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere. Blant annet nevnes
at faggruppeleder deltar i arbeidsutvalget for Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen
vernepleie. I tillegg beskriver søknaden samarbeid som ikke er knyttet til utdanning, men til forskning
innenfor relevante områder for programmet; funksjonshemming, helsefremming og folkehelse,
recovery og meningsfulle aktiviteter, velferdsteknologi samt inkluderende forskning.
Deltakelse i samarbeid og nettverk vurderes som tilfredsstillende.
§ 2.3.7: For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant
og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
I følge søknaden har fagmiljøet samlet sett bred erfaring fra praksisfeltet, og alle ansatte har erfaring
fra arbeid med mennesker med behov for bistand. Flere eksempler gis i søknaden. For å holde
kunnskapen fra praksisfeltet oppdatert har fagmiljøet ulike samarbeidsprosjekter med studenter og
praksisfeltet.
Det er beskrevet systematisk kontakt mellom fagmiljøet og praksisveilederne gjennom tilbud om
praksisveiledersamling for faglig påfyll, innføring i rammene for studentenes praksis og for diskusjon
om rollen som praksisveiledere.
Fakultetet tilbyr veiledningspedagogikk 1 og 2 for helse- og sosialfag på henholdsvis 10 stp og 20 stp,
som praksisveilederne oppfordres til å søke på. Når det gjelder ansvaret for å sikre at praksisveilederne har riktig kompetanse, har fakultet lagt dette ansvaret til praksistilbyderne jamfør
oversendte praksisavtaler. Det påpekes i denne sammenheng at praksis er utdanning flyttet ut av
universitetets lokaler til annet sted, og at universitetet fortsatt har ansvaret for utdanningen som gis
gjennom praksis. I akkrediteringskravet er ansvaret lagt til institusjon, og institusjon i dette tilfellet
forstås som universitetet. Praksisveiledernes erfaring omtales ikke. Siste del av kravet er dermed ikke
innfridd.

Vedlegg:
Dekanvedtak FSH 21.10.2020 – Oversendelse av søknad om reakkreditering av Bachelor i vernepleie
(deltid)
Søknad om reakkreditering av Bachelor i vernepleie (deltid) – versjon 18.11.2020
Vedlegg 1 (nr 13 i søknad) – Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
Vedlegg 2 (nr 1 i søknad) - Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Vedlegg 3 (nr 2 i søknad) - Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleie
Vedlegg 4 – Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, vernepleie,
farmasi og paramedisin
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ved BSV- utdanningene
Vedlegg 6 (nr 14 i søknad) - Mandat (22.06.2020) for arbeidsgruppe for samhandling av fagmiljøene i
BSV utdanningene
Vedlegg 7 (nr 17 i søknad) – Foreløpig rapport (oktober 2020) Mulighetsrommet for integrering av de
sosialfaglige miljøene i nord universitet
Vedlegg 8 (nr 3 i søknad) - Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelse – norsk versjon
Vedlegg 9 (nr 12 i søknad) - Tekst til vitnemål (side 2 beskrivelse)
Vedlegg 10 (nr 5 i søknad) - Internasjonale utvekslingsavtaler (4 stk)
Vedlegg 11 (nr 15 i søknad) - Bekreftelse fra DIKU for utvidet kontrakttid for Erasmus+ avtalene
Vedlegg 12 (nr 6 i søknad) – Samarbeidsavtaler om praksisstudier
Vedlegg 13 (nr 18 i søknad) – Utlysingstekster (3 stillinger)
Vedlegg 14 (nr 8 i søknad) – Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
universitet
Vedlegg 15 (nr 9 i søknad) – Mandat faggruppeledere
Vedlegg 16 ( nr 10 i søknad) – Mandat studieprogramansvarlige
Vedlegg 17 (nr 11 i søknad) – Fagmiljøets CVer
Vedlegg 18 (nr 7 i søknad) – Fagmiljøets publikasjonslister
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

19/02943-4

Saksbehandler

Siri Gro Steinnes

Dato

21.10.2020

Sak: Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie, deltid

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner studieplan
med tilhørende dokumentasjon) Bachelor i vernepleie, deltid, under forutsetning av at
følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for mobilitetsemner oversettes til
engelsk innen 1. desember 2020.

Etter fullmakt;
Anne Ringen Pedersen
Fakultetsdirektør

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Dekanvedtak FSH 21.10.2020 - Søknad om reakkreditering av Bachlelor i vernepleie - deltid

SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogram (rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019), samt egen plan for
reakkreditering 2019 (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019), hvor dette programmet inngår.
29.06.2020 satte direktør ved FSH med dekanfullmakter ned en arbeidsgruppe for å jobbe med
samhandling mellom BSV utdanningene i Nord universitet. Arbeidsgruppen ble bedt om å
konkretisere samhandling og utveksling av fagmiljø slik at man kan tilby Bachelor i vernepleie heltid i
Bodø fra høsten 2021. Leder av arbeidsgruppen bad om at det ble vurdert å tilby deltidsutdanning
høsten 2021, som et steg på veien for å bygge opp samarbeid på tvers og et stabilt fagmiljø. Dette
ble imøtekommet av direktør. Etter en dialog med rektor og prorektor for strategi og omstilling, ble
det vedtatt at det tas opp et deltidskull i Bodø høst 2021 før fulltidsutdanning etableres.

Om reakkrediteringsprosessen:
Bachelor i vernepleie er omfattet av forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
og tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen, vedtatt i 2019. Det ble i 2019 laget ny
fagplan/studieplan for Bachelor i vernepleie, heltid, ut fra den nye, nasjonale forskriften og
retningslinjene. Den nye studieplanen for heltid gjelder for studenter som startet fra og med høsten
2020. Denne søknaden gjelder reakkreditering av Bachelor i vernepleie, deltid, med planlagt oppstart
høsten 2021.

Definisjoner og valg som er gjort:
Bachelor i vernepleie følger forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen. Ved vurdering av reakkrediteringssøknaden
opp mot kravene i studietilsynsforskriften, legges kravene for bachelorgradsstudier til grunn.

Tidligere behandling av saken:
Utdanningsutvalget ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap behandlet saken i møte 13. oktober
2020 (sak 16/20, arkivsak 19/02943-3) og gjorde følgende vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å re-akkreditere (godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon) Bachelor i vernepleie deltid under forutsetning av at følgende punkter innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for mobilitetsemner oversettes til engelsk
innen 1. desember 2020
2. Kontroll av tabell 1 i forhold til nivå av LUB-er.
Studieprogrammets læringsutbytter er kontrollert etter behandlingen i utdanningsutvalget ved FSH.
Punkt 2 vurderes dermed som oppfylt og er derfor ikke tatt med i dekanvedtaket.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva søknaden skal
inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og en kort beskrivelse av hvordan kravene er oppfylt. Når det
står OK øverst, betyr det at kravene vurderes å være oppfylt.
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om
universiteter og
høyskoler med
tilhørende forskrifter
skal være oppfylt.

OK:
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler i
opptaksforskriften. Tidspunkt for opptak følger Samordna
opptak med søknadsfrist 15. april og studiestart i august
hvert år. Studiet følger opptaksforskriftens
rangeringsregler. Det er beskrevet og begrunnet hvordan
relevante forskrifter er oppfylt: Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen,
forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet, forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, forskrift om
godskriving og fritak av høyere utdanning og NKR nivå 6
(bachelorgradsstudier). Det er beskrevet og begrunnet
hvordan studiet følger forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende
retningslinjer for vernepleierutdanningen. Det er
beskrevet at kandidater oppnår autorisasjon som
vernepleier ved å søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
Helsedirektoratet er sertifiseringsmyndighet. Det er
beskrevet at studiet følger opptaksforskriftens kvote for
førstegangsvitnemål og at det ikke er andre kvoter for
opptak, og det er ikke nødvendig å søke KD om unntak fra
opptaksforskriften.

(2) Informasjon om
studietilbudet skal være
korrekt, vise studiets
innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter
for studentutveksling.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av studiemodellen som
viser oppbygging, studiepoengfordeling, samlingsdager og
praksisuker. Progresjonskravene er beskrevet, og det er
lagt ved studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser
som viser innhold og progresjonskrav. Det er beskrevet at
det er muligheter for studentutveksling i 4. semester,
både for utreisende og innreisende studenter.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for
studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og
studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

OK:
Læringsutbyttet (LUB) er beskrevet, og det er gjort rede
for hvordan LUB er i samsvar med NKR. Valgene som er
tatt i arbeidet med LUB er begrunnet ut fra forskrift om
nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning.
Studiets navn på norsk er Bachelor i vernepleie deltid,
på engelsk Bachelor Degree in Social Education parttime. Det er begrunnet hvordan studiets navn er
dekkende for innhold og nivå ved at studiet gir en
bachelorgrad og at vernepleie er dekkende for
innholdet og gir en profesjonstittel som er kjent i
arbeidsfeltet. Organiseringen (deltid) er tatt med i
navnet.

(2) Studietilbudet skal være faglig
oppdatert og ha tydelig relevans
for videre studier og /eller
arbeidsliv.

OK:
Det er beskrevet hvordan studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv og for videre studier. Det er
gitt eksempler på mulige yrker og videre utdanning til
mastergrad og PhD. Det er beskrevet eksempler på
hvilke mastergrader og PhD kandidatene kan søke
opptak til. Det er beskrevet hvordan Nord universitet
jobber med å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert
ved formell og uformell samhandling, felles fagdag,
deltakelse i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO), egen forskning og
utviklingsarbeid, fagseminar, forskningskonferanser,
samarbeid med praksisfeltet, studieprogramråd med
studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne fra
akademia og praksisfeltet, samsensur med eksterne
sensorer, og utvikling av emneplaner, pensum og
studentoppgaver i takt med feltet.
Rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for
kompetansen er beskrevet i søknaden.

(3) Studietilbudets samlede
arbeidsomfang skal være på 1500–
1800 timer per år for
heltidsstudier.

OK:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per
studieår totalt, samt fordelt på kategoriene
undervisning, selvstudium og eksamensforberedelse.
Timetall per studieår er vist i tabell, og det er beskrevet
hvordan tallene kommer fram og hvordan timetallet er
tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte.
Timetallet ligger innenfor kravet som er 1500-1800
timer per år omregnet til heltid. Det er beskrevet at
antall timer vil variere noe fra semester til semester.
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(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

OK:
Studiets emner er beskrevet, og det er angitt hvilke
emner som er obligatoriske og hvilket emne som er
tilrettelagt for å kunne erstattes av innpasningsemner
fra utlandet. Det er begrunnet hvordan studiets
innhold og oppbygging gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet, og dette er illustrert i en tabell
som viser sammenhengen mellom overordnet
læringsutbytte og læringsutbyttet på hvert av emnene.
Det er beskrevet og begrunnet at nødvendig
infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner er på
plass.

(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til
rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

OK:
Det er gitt oversikt i tabell over alle undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer som skal benyttes, det er
begrunnet valg av undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer og hvordan disse formene gir
grunnlag for å oppnå læringsutbyttet. Det er beskrevet
hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom
simuleringsøvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid,
veiledning i grupper og veiledet praksis.
Læringsaktivitetene omfatter egenstudier, digitale
seminardager, samlingsdager og praksisstudier.
(6) Studietilbudet skal ha relevant OK:
kobling til forskning og/eller
Det er beskrevet hvordan studentene vil møte
kunstnerisk utviklingsarbeid og
forskning og faglig utviklingsarbeid i hvert av
faglig utviklingsarbeid.
studieårene, og det er begrunnet at studiet har en
relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha
ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

OK:
Det er beskrevet ordninger for internasjonalisering som
økt grad av engelsk pensum, at studenter kan reise ut
både i lengre perioder og på konferanser, og at emnet
folkehelsearbeid vil bli undervist på engelsk når det er
engelskspråklige studenter til stede. Praksisemnet
Samfunnsdeltakelse legges også til rette for innreisende
engelskspråklige studenter. Det er begrunnet at
ordningene er relevante for studietilbudet ved at de
inngår direkte i det faglige opplegget. Det jobbes
kontinuerlig med reforhandling og fornying av
eksisterende avtaler og etablering av nye avtaler i
samarbeid med internasjonalt kontor.
Vedlegg: Avtaler om internasjonalisering og
studentutveksling.
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(8) Studietilbud som fører fram
til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal
studentutveksling. Innholdet
i utvekslingen skal være
faglig relevant.

(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK:
Det er beskrevet ordninger for internasjonal
studentutveksling. Det er beskrevet hvilket tidspunkt i
studiet utveksling er mulig (4. semester) og begrunnet
at det kan innpasses i det ordinære studieløpet.
Det er begrunnet at utvekslingen er faglig relevant ved
at den går direkte inn i det faglige opplegget i 4.
semester. Emnet Folkehelse og praksisemnet
Samfunnsdeltagelse i 4. semester er egnet for
utveksling på grunn av at disse temaene også finnes i
utdanninger i utlandet. Det jobbes kontinuerlig med
reforhandling og fornying av eksisterende avtaler og
etablering av nye avtaler i samarbeid med
internasjonalt kontor.
Vedlegg: Det er lagt ved bindende avtaler om
studentutveksling.
OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvordan
institusjonen legger til rette for og gjennomfører
praksis i studietilbudet. Omfang og form på praksis er
den samme som på heltidsstudiet. Det er 4
praksisemner over til sammen 34 uker, fordelt på tre
av studieårene. Det er beskrevet hvordan omfang,
organisering og læringsutbytter er valgt for å sikre god
kobling mellom teori og praksisemner og en
progresjon i studiet. Det er begrunnet at praksis er
faglig relevant og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttet. Det er lagt ved signerte praksisavtaler
og beskrevet at flere er underveis. Samarbeidsavtaler i
FSH er revidert og fornyet etter endringer som følge av
RETHOS.
Vedlegg: Det er lagt ved signerte praksisavtaler.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
skal ha en størrelse som står i forhold
til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.

OK:
Søknaden inneholder oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet.
Fagmiljøets kompetanse er beskrevet, og det er
begrunnet hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner. Fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student er oppgitt. Det er
begrunnet at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter, undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet, ved at
det jobbes med å sikre nyrekruttering ved
naturlig avgang. Det planlegges å lyse ut en
stilling pga avgang og 2 stillinger i Bodø for å
utvide aktivitet til annet campus.
Det er begrunnet hvordan søker vil sikre et
stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid, ved at
vernepleierutdanningen har arbeidet målbevisst
for å øke andelen førstekompetente og at to av
førsteamanuensene er i professorkvalifisering.

(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UHpedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Det er satt opp tabell som viser utdanningsfaglig
utdanning og utdanningsfaglig erfaring for hver
enkelt ansatt i fagmiljøet. Det er beskrevet tiltak for
å sikre og utvikle UH-pedagogisk kompetanse som
UH-pedagogikk og pedagogisk CV og for å inkludere
nyansatte i samtaler om pedagogisk tilrettelegging.
Det er gitt redegjørelse for fagmiljøets digitale
kompetanse og at denne er utviklet i arbeidet med
deltidsstudenter der digitale verktøy har vært
viktig. Det er beskrevet hvordan den digitale
kompetansen sikres og vedlikeholdes ved bruk av
digitale verktøy i undervisningen.
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene
knyttet til studietilbudet skal utgjøres
av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være
ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet. I
tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:

OK:
Søknaden beskriver studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på, og
det er redegjort for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet. Det er beskrevet at det er
ansatt en faggruppeleder i full stilling og at i tillegg
er en av de vitenskapelig ansatte utnevnt som SPA i
30% stilling. Ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet er delegert fra dekan til faggruppeleder
og SPA.

OK:
Andel ansatte i hovedstilling er beskrevet ved at alle
som underviser er ansatt i hovedstilling ved Nord
universitet. Det er nevnt en liten andel innleie i
tillegg.
Det er beskrevet og begrunnet hva som er de
sentrale delene av studietilbudet. Det er beskrevet
at det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
a) For studietilbud på
studiet, dette er vist i en tabell som viser ansatte i
bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
sentrale deler av studiet og disse ansattes
tilknyttet studiet bestå av minst 20
kompetanse.
prosent ansatte med
Det er beskrevet at kravet om minst 20 prosent
førstestillingskompetanse.
førstestillingskompetanse er oppfylt, ved at andelen
med topp- eller førstestillingskompetanse er 81,6%
og vil øke etter en forventet disputas.
(5) Fagmiljøet tilknyttet
OK:
studietilbudet skal drive forskning • Søknaden inneholder beskrivelse av den
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, forskningen og det faglige utviklingsarbeidet
og faglig utviklingsarbeid, og skal
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år, og
kunne vise til dokumenterte
det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøets
resultater med en kvalitet og et
forskning og faglig utviklingsarbeid har en kvalitet
omfang som er tilfredsstillende for
og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.
studietilbudets innhold og nivå. Det er beskrevet at
fagmiljøet driver med praksisnær forskning med
vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Fagmiljøet publiserer i tidsskrifter, fagbøker og i
populærvitenskapelige kanaler. Det er beskrevet at
alle ansatte er tilknyttet forskergrupper i FSH.
• Vedlegg: Det er lagt ved publikasjonsliste for de
siste fem årene.
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(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud
•
som fører fram til en grad skal delta
aktivt i nasjonale og internasjonale•
samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvilke nasjonale
og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i
innen pedagogisk utviklingsarbeid og
forskningsaktivitet innen funksjonshemming,
helsefremming og folkehelse, recovery,
velferdsteknologi og inkluderende forskning.
Det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar
aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
Det er gitt begrunnelse for hvorfor disse
samarbeidene og nettverkene er relevante for
studiet.
Vedlegg:
Det er lagt ved liste over deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk.
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(7) For studietilbud med obligatorisk
praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra
praksisfeltet.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets
erfaring fra praksisfeltet og hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert. Det er gitt
eksempler som blant annet arbeid i psykisk
helsevern, saksbehandling i NAV, faglig ledelse
av helse- og omsorgstjenester, rusomsorg, og
tjenester i hjemmet. Kunnskapen holdes
oppdatert gjennom navngitte
samarbeidsprosjekter sammen med studenter
og praksisfeltet.
Det er beskrevet systematisk kontakt mellom
fagmiljøet og praksisveilederne gjennom faglig
kontaktperson for praksis, praksisprosjekt og
samarbeidsprosjekter.
Det er beskrevet av krav til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det er beskrevet at forskriften setter krav om at
praksisveiledere skal ha relevant faglig
kunnskap og at de bør ha formell
veiledningskompetanse. Fakultetet tilbyr et
studium i veiledningspedagogikk som er
tilpasset målgruppen, og veilederne oppfordres
til å søke.
Det er gitt begrunnelse for hvordan sikre at
praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet, ved at Nord universitet tilbyr
veilederutdanning av 10 stp omfang for at
praksisveiledere skal oppnå formell
veiledningskompetanse.

Innstilling:
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner studieplan
med tilhørende dokumentasjon) Bachelor i vernepleie, deltid, under forutsetning av at
følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for mobilitetsemner oversettes til
engelsk innen 1. desember 2020.
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Vedlegg: Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid 15.10.2020, Vedlegg 1 Forskrift
om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, Vedlegg 2 Forskrift om nasjonal
retningslinje for vernepleierutdanning, Vedlegg 3 Studieplan Bachelor i vernepleie deltid, Vedlegg 4
Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, verneple, Vedlegg 5 Avtaler
om studentutveksling, Vedlegg 6 Praksis samarbeidsavtaler, Vedlegg 7 Publikasjonsliste Bachelor i
vernepleie, Vedlegg 8 Utfyllende-bestemmelser-om-utdanningsfaglig-kompetanse, Vedlegg 9
Mandat Faggruppeledere, Vedlegg 10 Mandat Studieprogramansvarlige, Vedlegg 11 CV for Fagmiljø
i Bachelor vernepleie, Vedlegg 12 Tekst til vitnemål, Vedlegg 13 Mandat Retningslinjer for helse- og
sosialfagutdanningene, Vedlegg 14 Mandat for arbeidsgruppe for samhandling av fagmiljøene i BSV
utdanningene, Vedlegg 15 Bekreftelse fra DIKU for utvidet kontrakttid for Erasmus+ avtalene
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Søknad om reakkreditering
Fra studieåret 2020/21 skal alle helse- og sosialfaglige utdanninger ha implementert et nytt
styringssystem bestående av tre nivåer:
1. Universitets- og høyskoleloven
2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger for alle grunnutdanningene
innen helse- og sosialfag. Rammeplanen fastsetter felles formål og felles innhold for
utdanningene. Den setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt
utdanning (vedlegg 1)
3. Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning (vedlegg 2).
Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer var et samarbeid mellom Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet og har vært organisert som et eget prosjekt, RETHOS-prosjektet, hvor egne
programgrupper har utviklet retningslinjer for de enkelte fagene. Forskrift om nasjonal retningslinje
for vernepleierutdanning ble vedtatt 15. mars 2019. Det nye systemet innebar en overgang fra
nasjonale rammeplaner med beskrivelse av utdanningens innhold til en beskrivelse av studentens
kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse etter endt utdanning beskrevet gjennom
læringsutbytter.
På bakgrunn av disse endringene utarbeidet vi en ny studieplan for Bachelor vernepleie.
Studieprogrammet ble akkreditert i 2019, og det første kullet ble tatt opp høsten 2020. Det har i en
årrekke også vært tilbudt Bachelor vernepleie som deltidsutdanning. Grunnet innføring av nytt
styringssystem for de helse- og sosialfaglige utdanningene har Nord universitet per i dag ikke
mulighet til å tilby deltidsutdanning i vernepleie uten å utvikle ny studieplan. Det er høy etterspørsel
etter flere vernepleiere i praksisfeltet, samtidig er det ønske om muligheten for å kombinere
utdanning og arbeid i større grad enn det som er mulig ved heltidsutdanning.
Universitetet i Nordland hadde ikke vernepleierutdanning i sin studieportefølje. Behovet for
vernepleiefaglig kompetanse i Nordland har fram til nå vært imøtekommet av Universitetet i Tromsø
gjennom å tilby vernepleierutdanning deltid i Bodø. Etter at Universitetet Nordland fusjonerte med
HiNT og ble Nord universitet ble denne situasjonen endret. Nord universitet har i dag et fagmiljø som
tilbyr vernepleierutdanning heltid på studiested Namsos. Det har også tidligere vært tilbudt
deltidsutdanning tilknyttet studiesteder i Trøndelag. Siste kull ble uteksaminert våren 2020.
29.06.2020 satte direktør ved FSH med dekanfullmakter ned en tverrfakultærarbeidsgruppe ledet av
Ingunn Skjesol for å jobbe med samhandling mellom BSV utdanningene i Nord universitet.
Arbeidsgruppen ble bedt om å konkretisere samhandling og utveksling av fagmiljø slik at man kan
tilby Bachelor i vernepleie heltid i Bodø fra høsten 2021 (Vedlegg 16 og 17). Leder av arbeidsgruppen
bad om at det ble vurdert å tilby deltidsutdanning høsten 2021, som et steg på veien for å bygge opp
samarbeid på tvers og et stabilt fagmiljø. Dette ble imøtekommet av direktør etter en dialog med
rektor og prorektor for strategi og omstilling, ble det vedtatt at det tas opp et deltidskull i Bodø høst
2021 før fulltidsutdanning etableres. Det foreligger ikke en akkreditert studieplan for deltid etter at
det nye styringssystemet for helse- og sosialfaglige utdanninger ble etablert.
1

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid - versjon 18.11.2020

På bakgrunn av dette søker vi om akkreditering av studieprogrammet Bachelor vernepleie deltid, en
4-årig nett- og samlingsbasert utdanning. Studieprogrammet har samme læringsutbytter og
vurderingsformer som heltidsstudiet, men vil ha en annen studiemodell og organisering av
læringsaktiviteter. Fullstendig studieplan ligger vedlagt (vedlegg 3) samt tekst til vitnemål (vedlegg
12).
Utarbeidelse av ny studieplan
Arbeidsgruppa for utarbeidelse av ny studieplan for Bachelor i vernepleie deltid har vært Anita Berg,
Oddbjørn Johansen og Ingunn Skjesol. Dette er den samme arbeidsgruppa som utarbeidet
studieprogrammet for heltid (med unntak av Marit Haugenes som har gått av med pensjon etter at
forrige planprosess ble ferdigstilt). Dette har gitt god kvalitetssikring av samsvar mellom
studieprogrammet for heltid og deltid. Det har vært en kort og intensiv arbeidsprosess der fagmiljøet
har vært involvert gjennom presentasjoner på fagmøter og gjennom høringsrunder på epost. I tillegg
har vi lagt vekt på å ta med oss erfaringer og studentevalueringer fra det siste deltidskullet som
fullførte sin utdanning våren 2020, samt erfaringer fra digital undervisning i vår og høst 2020 på
grunn av Covid-19 pandemien. Det har ikke vært tid til en mer omfattende høringsrunde, men siden
vi ikke endrer på læringsutbytter eller vurderingsformer vurderer vi dette til å være tilstrekkelig
ivaretatt i utarbeidelsen av studieplanen for Bachelor vernepleie heltid. Studieplanen som her søkes
akkreditert ligger tett opp mot Bachelor Vernepleie heltid. Det har vært en målsetning at
studiemodellen utnytter studiestrukturen på heltidsutdanningen og ivaretar fellesemner på
fakultetet gjennom tidsmessig sammenfall. Dekanatet på FSH har vært referansegruppe.
Generelt om studiet:
Bachelor vernepleie deltid vil være et nett- og samlingsbasert studium, med praksis.
Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
Campus-/stedbasert studium
x Samlingsbasert studium
Desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
Nettstudium
Nettstudium med samlinger
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Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
Heltidsstudium
x Deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studietilbudet og
hvordan det hører hjemme i organisasjonen for øvrig.
Bachelor vernepleie deltid, tilhører på samme måte som Bachelor i vernepleie heltid, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap, sammen med bachelorutdanninger i sykepleie, farmasi og paramedisin.
En ny mastergrad i helsevitenskap er under utvikling, forutsatt at denne blir akkreditert vil det bli to
mastergradsutdanninger ved fakultetet. Fakultetet deler en Ph.d i studier av profesjonspraksis med
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag. PhD graden er under revisjon for ny akkreditering.
Fakultetet er delt inn i tre faggrupper, og hver faggruppe har en faggruppeleder (se figur 1).
Bachelorgraden i vernepleie tilhører faggruppa for vernepleie og psykisk helsearbeid, og har en
studieprogramansvarlig i 30% stilling.
Figur 1 Fakultetets overordnede organisasjonsstruktur.

1) Forutsetninger for akkreditering (Studietilsynsforskriften §2-1)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Sammendrag
Studiet er omfattet av lov om universiteter og høyskoler og tilhørende forskrifter. Studiet er regulert
av forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal
retningslinje for vernepleierutdanning. Studiet er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning
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og forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente vurderingsformer ved
Nord universitet og retningslinjer for obligatorisk deltakelse. Videre er studiet underlagt forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning og
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6 (bachelorgradstudier).
Beskrivelse og begrunnelse for hvordan studietilbudet følger forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen:
Felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og tilhørende retningslinjer for
vernepleierutdanningen er førende for ny studieplan Bachelor vernepleie deltid.
Med utgangspunkt i beskrivelsen av formål med utdanningen (§2 i retningslinjene for
vernepleierutdanning) har vi utarbeidet følgende beskrivelse av bachelor programmet i vernepleie:
Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser,
samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.
Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske
aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne
utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.
Læringsutbyttene beskrevet i felles forskrift er tatt inn i forskrift om nasjonal retningslinje for
vernepleierutdanning. Alle læringsutbyttene i forskriften er dekt av læringsutbyttene i
emnebeskrivelsene i den nye studieplanen. Noen læringsutbytter krever modningstid, og at
kandidatene jobber med området over tid. Det har derfor vært naturlig å dele opp noen av
læringsutbyttene og legge dem til ulike emner slik at studentene får mulighet til å bygge videre på
kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg i starten av studiet.
Nasjonal retningslinjene fastsetter et minimum av 30 uker direkte brukerrettet praksis. Studieplanen
for bachelor i vernepleie ved Nord universitet har 34 uker brukerrettet praksis og innfrir dermed
kravet i retningslinjen. Praksisen er organisert i fire ulike emner, ett i første studieår, to i andre
studieår og ett i det fjerde studieåret. Det er læringsutbyttene for emnene som bestemmer hvilke
praksissteder som kan benyttes i de ulike praksisperiodene.
I følge forskriften om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning skal utdanningen tilrettelegge
for at studentene får mulighet for internasjonalt samarbeid. Dette ivaretas gjennom 4.semester som
har ett praksisemne og et teoriemne. Praksisemnet kan tas i et annet land og teoriemnet vil være
mulig å følge uten å være tilstede på studiestedet. Tematikken i dette emnet er også av en slik art at
det vil være mulig å ta et tilsvarende emne ved en annen utdanningsinstitusjon og få dette vurdert
innpasset i graden.
Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften):
Bachelor i vernepleie deltid følger forskrift om opptak til høyere utdanning, som regulerer opptak til
alle grunnutdanninger innen høyere utdanning. Opptakskravet er generell studiekompetanse, og det
er ikke spesielle opptakskrav utover dette. For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som
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ikke har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av realkompetanse etter
gjeldende regler beskrevet i opptaksforskriften. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler
og kvote for førstegangsvitnemål. Det er ikke andre relevante kvoter for opptak. Det er ikke
nødvendig å søke Kunnskapsdepartementet om unntak fra opptaksforskriften, da utdanningen følger
standard regler som vurderes som hensiktsmessige for denne utdanningen.
Studiet lyses ut gjennom Samordna opptak med søknadsfrist 15. april, opptak i juli og studiestart i
august. Studiet følger dermed den normale syklusen for studier ved Nord universitet. Informasjon
om opptakskravene er beskrevet i studieplanen for studiet.
Bachelor i vernepleie deltid er omfattet av opptaksforskriftens kapittel 6, Politiattest ved opptak til
høyere utdanning. Opptaksforskriftens § 6-1 sier følgende: (1) Søkjarar til utdanningar der studentar
kan komme i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk undervisning eller praksisstudium, skal
leggje fram politiattest som nemnt i politiregisterlova § 39 første ledd i samband med opptak.
Bachelor i vernepleie deltid har veiledet praksis der studentene kan komme i kontakt med
mindreårige. Det er opplyst om kravet om politiattest på studiets nettside på www.nord.no. Søkerne
får i tilbudsbrevet beskjed om at de må levere politiattest ved studiestart, og at politiattesten ikke
skal være eldre enn tre måneder.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente vurderingsformer og
retningslinjer for obligatorisk deltakelse
Studiet er omfattet av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Forskriften gjelder for
grader, studier og emner ved Nord universitet, og regulerer studentenes rettigheter og plikter.
Bachelor i vernepleie deltid er et studieprogram på 180 studiepoeng som i henhold til nasjonal
forskrift gir bachelorgrad, jmf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3. Forskriften
gir bestemmelser om områder som opptak, godskriving og fritak, studierett og permisjon, vurdering
og sensur, begrunnelse og klage, vitnemål og karakterutskrift. Det er vedtatt godkjente
vurderingsformer i eget rektorvedtak (sak 16/02868-6, datert 09.12.2016) og retningslinjer for
obligatorisk deltakelse i undervisningen (sak 16/02868-7, datert 21.12.2016).
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Bachelor i vernepleie deltid er omfattet av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, og
studiet er opplistet i § 1 som viser forskriftens virkeområde. Løpende skikkethetsvurdering skal
foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å
kunne fungere i yrket. Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene er gitt i forskriftens §
4.
Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
Bachelor i vernepleie deltid er omfattet av forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning,

som inneholder bestemmelser om universiteters og høyskolers godskriving og fritak etter
universitets- og høyskoleloven § 3-5 første og annet ledd for høgskolekandidatgrad og gradene
på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
Læringsutbyttene for Bachelor i vernepleie deltid er beskrevet i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6 (bachelorgrader), når det gjelder bruken av
deskriptorer og inndeling i kunnskaper, ferdigheter og generelle ferdigheter. Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for
vernepleierutdanningen følger også NKR.
Autorisasjon
Kandidater som har fullført Bachelor i vernepleie deltid, oppnår autorisasjon som vernepleier ved at
lærestedet søker om autorisasjon/lisens for kandidatene gjennom innmeldingsordningen, som er en
forenklet søknadsprosess. Det er Helsedirektoratet som er sertifiseringsmyndighet, og informasjon
om autorisasjon finnes på nettsiden www.helsedirektoratet.no.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieplanen viser tydelig studiets innhold, oppbygging og progresjon. Studieprogrambeskrivelsen
viser de overordnede læringsutbyttene og hva som vektlegges spesifikt i studiet. Av studiemodellen
framgår studiets oppbygging, inkludert hvor mange studiepoeng de ulike emnene har. Hvert emne
har en emnebeskrivelse som tydeliggjør tematikken i de spesifikke emnene. Emnekodene vil være lik
som for heltidsstudiet med unntak av to emner (se nærmere beskrivelse under punkt 4), disse
emnene har her fått tildelt en midlertidig kode med Prefikset DEL for å skille dem fra emnene i
studiemodellen for heltid. Emnenes varighet varierer, begrunnet i læringsutbyttene og behovet for å
utvikle en helhetlig profesjonell kompetanse. Emnets lengde, studentenes arbeidsformer og
vurderingsformene er planlagt i et helhetlig perspektiv. Dette er utdypet under punkt 5.
Det fremgår av studieplanen hvilke emner som må være bestått for å starte på emnet eller for å ta
eksamen i emnet. Dette synliggjøres også i studiemodellen. Progresjonskravene sikrer at kandidatene
har mulighet for to forsøk på eksamen før de blir forsinket i studiet. Fjerde semester (markert med
grått i modellen) har mulighet for utveksling (og innveksling) av studenter både i teori emnet og
praksisemnet. Teoriemnet i dette semestret, VPL1008 er utformet for å være relevant for studenter i
andre studieprogram. Derfor er det ikke satt noe forkunnskapskrav utover opptak i VPL1008 slik at
studenter fra andre institusjoner, både nasjonale og internasjonale kan ta emnet uten at de har fulgt
resten av studieplanen. Dette framgår av emnebeskrivelsene. HEL1000 og HEL1001 har ikke
forkunnskapskrav fordi de er fellesemner i fire ulike bachelorgrader. Opptak på en av
bachelorgradene gir anledning til å ta eksamen i emnet.
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Studiemodell

*Mobilitetssemester, dette semestret er lagt til rette for internasjonalisering, med utveksling av våre studenter og mulighet for å ta imot internasjonale studenter. **Det er ikke tildelt nye
koder for emner med endring i emnebeskrivelsen i forhold til emnene som gis på heltidsstudiet, disse er markert med samme emnekode med prefikset DEL i studiemodellen
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2) Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets navn er Bachelor i vernepleie. Studiet er bygd opp etter forskrift om nasjonal retningslinje
for vernepleierutdanning, som skal sikre at studiet har et nasjonalt likeverdig faglig nivå.
Retningslinjene presiserer innledningsvis at vernepleierutdanning er en bachelorutdanning. En
bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer til å søke om autorisasjon som helsepersonell. Studiets navn er
ut ifra dette dekkende for det innholdet studiet har, og vil gi en profesjonstittel som er kjent i
arbeidsfeltet ved endt utdanning. Vernepleierutdanning er en særnorsk utdanning, og det er på dette
tidspunktet ikke vedtatt et felles engelsk navn på studiet, eller profesjonen. Vi har valgt å benytte det
engelske begrepet som benyttes oftest av vernepleierutdanningene i Norge, Social Educator, som
oversetting av tittelen vernepleier. Dette har vi valgt for å forenkle kommunikasjon i internasjonalt
samarbeid fram til at det forhåpentligvis kommer en bestemmelse om hva som skal være den
offisielle oversettelsen. Den engelske tittelen på utdanningen blir dermed: Bachelor Degree in Social
Education.
Læringsbyttene i Forskriften med de nasjonale retningslinjene er i samsvar med NKR, og
utarbeidelsen av læringsutbyttene i denne planen ligger tett opp til læringsutbyttene i forskriften.
Mange av læringsutbyttene i forskriften ligger på et høyt nivå og krever at studentene får mulighet til
å jobbe med dem over tid. For å legge til rette for at studentene når læringsutbyttene har vi vært
bevisst på omfang og nivå på læringsutbyttene. Det betyr at noen av læringsutbyttene som står i
forskriften er delt opp til å bli flere læringsutbytter, eller at samme begrep kommer igjen i flere
læringsutbytter, men at de har ulikt nivå i forhold til NKR slik at det blir en progresjon i gjennom
studiet. Relasjons-, kommunikasjons- og samhandlingskompetanse er eksempler på
kompetanseområder som krever modningstid og utvikling, i tillegg til at det krever en kombinasjon
av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Vi har også jobbet med å vurdere
læringsutbyttene som studentene skal arbeide med når de er på studiestedet, i praksis og gjennom
egenstudier individuelt eller i gruppe slik at de skal ha mulighet til å gjøre koblinger mellom
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Studentenes sluttkompetanse skal vise hvilken kompetanse studentene har når de har fullført
bachelor graden. Sentralt i bakgrunnen for initiering av Rethos prosjektet var harmonisering av
studietilbudene slik at man gjennom felles nasjonale faglige retningslinjer skulle sikre at kandidater
uavhengig studiested sikres samme sluttkompetanse gjennom felles læringsutbytter. Sammen med
Nokut-tilsyn med BSV-utdanningene i 2016 fremkom også behovet for en tydeliggjøring av
vernepleierens særegne kompetanse som profesjon. Dette medførte at arbeidsutvalget i Nasjonalt
fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie (NFO-Vernepleie), underliggende organ av
UHR-Helse og sosial, 19.03.2019 som forlengelse av SAK 5/19 Videre arbeid med
fellesproblemstillinger knyttet til implementeringen av Rethos på studieprogramnivå utarbeidet en
anbefaling om at tilsammen 15 av læringsutbyttene i den nasjonale retningslinjene anvendes som
læringsutbyttebeskrivelser for felles sluttkompetanse i studieprogrambeskrivelsene i utvikling av
lokale studieplaner. Disse 15 læringsutbyttene representerer kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse innen alle de fem kompetanseområdene i den nasjonal retningslinjen. Læringsutbyttene
9
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ligger på et overordnet nivå, og representerer sentrale områder i studiet som studentene jobber med
gjennom hele studiet. Vi valgte derfor å følge anbefalingen slik det forelå da dette gjenspeilet vår
vekting av læringsutbyttene gjennom studiet på en god måte, og fordi vi så det som viktig å bidra til
at den vernepleiefaglige kompetansen blir tydeliggjort og bedre harmonisert på landsbasis. Følgende
læringsutbytter beskriver sluttkompetansen ved endt studium:
Kompetanseområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid
Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike
modeller i vernepleiefaglig arbeid
Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens
yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen
gjennom faglig skjønn.
Kompetanseområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
Kunnskap: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å
identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby
koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Kompetanseområde 3 Helsefremming og helsehjelp
Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom
helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for
den enkeltes verdighet og behov
Kompetanseområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter
Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk
og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til
tjenestemottakerne
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Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet
til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
Kompetanseområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å
bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere,
pårørende, andre tjenesteytere og aktører
Læringsutbyttene i studieplanen dekker læringsutbyttene i retningslinjene vedtatt i forskriften om
rammeplan nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning. Programgruppene som utarbeidet de
nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene hadde som del av sitt mandat å kvalitetssikre
at læringsutbyttene i retningslinjene følger nivåbeskrivelsene i NKR (vedlegg 13). Kvalitetssikringen av
at læringsutbyttene er i samsvar med det tematiske innholdet i NKR er altså allerede sikret på det
nasjonale nivået i forkant av arbeidet med utforming av nye læringsutbytter i forelagte studieplan.
For å sikre at alle læringsutbyttene i retningslinjene er ivaretatt i ny studieplan har arbeidsgruppen
hatt et løpende sporingssystem tilbake til læringsutbyttene i retningslinjene (se paragrafer i parentes
ved hvert læringsutbytte i tabell 1).
NKR skal sikre at læringsutbyttene på de ulike nivåene innenfor utdanningssystemet ligger på riktig
nivå. I tabell 1 viser vi at vi konsekvent har benyttet begrepene fra kvalifikasjonsrammeverkets nivå 6
i utarbeidelsen av læringsutbytter og hvordan læringsutbyttene fordeler seg på de forskjellige
nivåene innenfor kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studieprogrammets
sluttkompetansebeskrivelser er nasjonalt harmonisert i UHR-HS, Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO vernepleie). Sluttkompetanse skal beskrives på overordnet nivå og
læringsutbytteformuleringene befinner seg derfor på de øverste nivåene i forhold til NKR
taksonomien. Læringsutbyttene på emnenivå benytter alle nivåene i NKR, men noen nivå er benyttet
i større grad slik de også er i den nasjonale retningslinjen.

11

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid - versjon 18.11.2020

Tabell 1 – Sluttkompetansebeskrivelser og læringsutbytter koblet til kvalifikasjonsrammeverket nivå 6 Bachelor.
Tabellen viser hvordan læringsutbyttene fordeler seg på de ulike nivåene innenfor de tre hovedinndelingene i kvalifikasjonsrammeverket; kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse. Paragrafene bak læringsutbyttene er en sporing som viser koblingen til forskriften om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning (se vedlegg 2).
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

Sluttkompetansebeskrivelser

Læringsutbytter på emnenivå

har bred kunnskap om kommunikasjon,
samhandling og samarbeid (§4 c)

har bred kunnskap menneskerettigheter generelt, rettigheter til
personer med nedsatt funksjonsevne og
lovgrunnlaget som ivaretar disse rettighetene (§13 b og d)

har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§7 b)

har bred kunnskap om ulike forståelsesmodeller om
funksjonshemming (§13 c)

har bred kunnskap om sammenhenger mellom
helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse
og sykdom i et individ-, samfunns- og
livsløpsperspektiv (§7 a)

har bred kunnskap om systematisk målrettet arbeid med bruk av
modeller for vernepleiefaglig arbeid (§4 d)

har bred kunnskap om inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering (§13 a)

har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering (§7 c)

NIVÅ 6 - BACHELOR
KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy
og metoder innenfor fagområdet

har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn og
didaktiske prinsipper (§7 e)
har bred kunnskap om selvbestemmelse og medvirkning i ulike
livsfaser (§13 d)
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har bred kunnskap om forhold som påvirker kognisjon, somatikk
og adferd generelt (§10 c)
har bred kunnskap om samarbeid med andre profesjoner (§4 a)

har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering (§7 c)
har bred kunnskap om selvbestemmelse, og hvordan
selvbestemmelse i eget liv kan utvikles (§7 f og §13 d)
har bred kunnskap om brukermedvirkning i tjenesteyting (§13 d)
har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikkediskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet,
religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell
orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre
likeverdige tjenester for alle grupper i
samfunnet (§13 a)
har bred kunnskap om lover, regler som skal sikre rettigheter til
samer som urfolk og rettigheter til
personer med funksjonsnedsettelser (§13 b)
har bred kunnskap om forhold i samfunnet som påvirker
muligheten til likeverdig deltagelse for personer med
funksjonsnedsettelse (§13 c og e)
har bred kunnskap om etikk i vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har bred kunnskap om ulike forståelser av helse og sykdom (§10 a
og d)
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har bred kunnskap om funksjonsnedsettelser generelt og
kognitive funksjonsnedsettelser spesielt (§10 a, c og d)
har bred kunnskap om folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og
helsefremming (§10 b)
har bred kunnskap om mennesket psykologiske og biologiske
utvikling i et livsløpsperspektiv (§7 d og §10 a)
•

har kunnskap om fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

har kunnskap om forskningsmetode og
prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet (§16 a)

har kunnskap om vernepleiefaglig arbeid og vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og funksjon (§4 a og e)

har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres
behov for behandling og/eller tjenester, og kan sikre deres
medvirkning og rettigheter (§13 h)
har kunnskap om yrkesetikk og etiske teorier (§4 b)
har kunnskap om verdigrunnlaget i vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har kunnskap om livssituasjonen til personer med
utviklingshemming og hvordan livssituasjonen påvirkes
av samfunnsstrukturer (§13 b og e)
har kunnskap om nedbygging av funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
har kunnskap om velferdsstaten og hvordan vår samfunnsstruktur
påvirker enkeltmennesket (§13 f)
har kunnskap om lover og regelverk som legger grunnlag for helseog omsorgstjenesten (§13 g)
har kunnskap om kunnskap om kommunikasjonsteori,
samhandling og samarbeid (§4 c)
har kunnskap om vernepleierens yrkesutøvelse (§4 e)
har kunnskap om kroppens oppbygging og normalfunksjoner (§10
e)
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har kunnskap om menneskers grunnleggende behov (§10 e)
har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste
somatiske og psykiske sykdommer innen
fagområdet (§10 f)
har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger
og bivirkninger (§10 g)
har kunnskaper om grunnleggende pleieprosedyrer, smittefare og
hygiene (§12 a)
har kunnskaper om dokumentasjonsplikten i forbindelse med
utøvelse av forsvarlig helsehjelp (§9 a, §12 b og §18 d)
har kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep (§13 i)
har kunnskap om aktuelle somatiske, psykiske og kognitive
utfordringer hos målgruppen til den aktuelle
praksisplassen (§10 d og f)
har kunnskap om organisering og lovgrunnlaget for habilitering og
rehabilitering. (§13 g)
har kunnskap om betydningen av språk og kultur i samhandling
med tjenestemottakere (§4 c)
har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f)
har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan
velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å
understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter (§16 b)
har kunnskap om forhold som påvirker folkehelsen på individ,
gruppe og samfunnsnivå nasjonalt og
globalt (§10 a)
har kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som
omsorgssvikt, vold, overgrep,
mobbing, rus og fattigdom påvirker helse, levekår og livskvalitet
(§13 i)
har kunnskap om ledelse og organisasjonsteori (§6 c)
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har kunnskap om rettigheter til særskilte grupper som barn,
minoriteter og personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b og l)
har kunnskap om samers rettigheter, og har kunnskap om og
forståelse for samenes status som urfolk.
(§13 b og k)
har kunnskap om samfunnsarbeid, og rollen vernepleieren har
som helse- og sosialpolitisk aktør (§4 e og g)
har kunnskap om metoder for å ivareta beslutningstøtte (§8 b og
13 c)
har kunnskap om sammenhengen mellom helse,
funksjonshemming og sykdom i et samfunnsperspektiv
(§10 a)
har kunnskap om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt (§15 c)
har kunnskap om forskningsmetoder og prinsipper for vurdering
av vitenskapelig kvalitet (§16 a)
har kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitiske føringer,
organisering av helse- og velferdssystemet,
gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen praksisområdet
påvirker tjenesteutøvelsen og
tjenestemottakeres livssituasjon (§13 g)
har kunnskap om menneskerettighetene og verdigrunnlaget for
utøvelse av helsepersonellrollen (§13 a og b, §4 a og f)
har kunnskap om folkehelse og folkehelsearbeid
har kunnskap om studieteknikk og akademisk skriving (§17 b)
har kunnskap om arbeidsformer i tverrfaglig samarbeid (§4 f)

•

har kunnskap om egen og andres helseprofesjoners roller i helseog velferdssystemet (§4 a)
kjenner til forskningsmetode og vitenskapsteori (§16 a)

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenner til praksisstedets funksjon og plassering i helse- og
omsorgstjenesten (§4 g)
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kjenner til lovgrunnlag og regler for praksisplassens
tjenesteutøvelse (§13 b)
kjenner til faglige- og etiske problemstillinger i vernepleieryrket
(§6 a)
kjenner til prinsipper for vurdering av kunnskapskilder og
vitenskapelig kvalitet (§16 a)
kjenner til politiske- og administrative beslutningsprosesser (§4 g)
kjenner til brukerdreven innovasjon (§16 d)
kjenner til tjenesteinnovasjon og nytenkningsprosesser i helse- og
velferdstjenestene (§18 b)
kjenner til organiseringen av helse- og velferdstjenestene (§13 g)
kjenner til lover og regelverk for utøvelse av helsehjelp med vekt
på rollen som helsepersonell, pasient og brukerrettigheter (§13 g)
kjenner til etikk og etiske teorier (§4 b))
kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering som
grunnlag for likeverdige helse- og velferdstjenester (§13 a)
kjenner til kunnskapsbasert praksis (§16 c)

•

kjenner til verktøy og metoder for nytenkning og
innovasjonsprosesser (§18 b)
kjenner til utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og
pasientforløp, inkludert skifte av omsorgsnivå, i
kommunal- og spesialisthelsetjenestene (§10 i)
kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
(§10 h)
kan oppdatere sin kunnskap om folkehelsen gjennom bruk av
internasjonale og nasjonale databaser, oversiktsdokumenter og
kunnskapsoppsummeringer (§10 b)
kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med
kunnskapsbasert praksis (§16 c)

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet
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•

kan anvende faglig kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg

kan anvende faglig kunnskap for å kritisk
diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i
vernepleiefaglig arbeid (§5 a)

kan anvende faglig kunnskap i arbeid med inkludering, likestilling
og deltakelse (§ 13 a)

kan anvende relevante metoder i kartleggingsog utredningsarbeid for å identifisere brukeres
mål og behov som grunnlag for tiltak (§8 c)

kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på
sykdom, vurdere aktuelle problemstillinger
og behandlingstiltak for å sikre forsvarlig helsehjelp (§11 b)

Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god
folkehelse gjennom helsefremming og
sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
(§11 a)

kan anvende dokumentasjonsverktøy i helse- og omsorgstjenester
(§9 a, §12 b og §18 d)

kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og
velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og
faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
(§14 c)

kan anvende faglig kunnskap om kommunikasjon, samhandling og
samarbeid i utøvelse av helsehjelp (§4 c)

kan anvende faglig kunnskap, relevante
resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder som grunnlag for å
belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen) (§17
a)

kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på
sykdom og sette inn nødvendige tiltak, og
ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise
videre for å sikre forsvarlig bistand til
personer med behov for helsehjelp (§11 b)

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring (§11 c)
kan anvende grunnleggende pleieprosedyrer i utøvelsen av
helsehjelp (§12 a)
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kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan
utvikle seg truende. Videre kan
kandidaten iverksette tiltak for å forebygge og løse konflikter (§8
e)
kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f og §5 b)
kan anvende faglig kunnskap i samarbeid med brukere i utvikling
av individuelle planer for å sikre
helhetlige- og koordinerte tjenester (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap i systematisk målrettet
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, og initiere
og bidra til samhandling med brukere, profesjonelle og andre
samarbeidspartnere (§4 f og §8 a)
kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling
og deltakelse i alle deler av
samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv (§14 b)
kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv (§11 a)
kan anvende faglig kunnskap, brukerkunnskap og relevante
resultater fra forskings- og utviklingsarbeider
som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
i folkehelsearbeid (§17 a)
kan anvende faglig kunnskap i tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse (§ 8 a og §14 a)
kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver
og problemstillinger i miljøarbeidet,
rehabilitering og habilitering (§8 a)
kan anvende faglig kunnskap i utvikling og iverksetting av
individuelle planer i samarbeid med
tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap for å sikre helhetlige og koordinerte
tjenester i samarbeid med
tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere (§8 d)
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kan anvende faglig kunnskap i tilrettelegging for et inkluderende,
likestilt og åpent samfunn (§14 b)
kan anvende kunnskap om tverrsektorielt samarbeid for å fremme
medvirkning og deltakelse for utsatte
grupper (§ 5 b)
kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling
og deltakelse i alle deler av
samfunnslivet (§14 b)
kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet,
lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og forsvarlige
velferdstilbud til utsatte grupper (§14 c)
kan anvende faglig kunnskap for å utvikle faglig forsvarlig praksis,
og forebygge bruk av tvang og makt (§15 c og §16 c)
kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige
metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske
problemstillinger (§17 a)
kan anvende faglig kunnskap for kritisk å vurdere eget arbeid
(§5 a)
kan anvende kunnskaper om målrettede samarbeidsprosesser og
tjenesteinnovasjon i fagutviklingsarbeid
(§6 b og §18 b)
kan anvende faglig kunnskap i utøvelsen av beslutningsstøtte
(§8 b)
kan anvende digitale samskrivingsverktøy (§17 b)
kan anvende digitale bibliotektjenester (§17 b)
kan anvende relasjons- og kommunikasjonskompetanse til å
samhandle med samarbeidspartnere i helse- og velferdstjenestene
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kan anvende sin fagspesifikke kompetanse i samhandling på tvers
av profesjoner
•

kan reflektere over utøvelsen av helsehjelp og justere denne
under veiledning (§5 c)

kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning

kan identifisere og reflektere over faglige- og yrkesetiske
problemstillinger, egen skjønnsutøvelse og justere egen faglig
utøvelse etter veiledning (§5 c og §6 a)*
kan reflektere over etiske problemstillinger innen helse- og
velferdstjenestene (§6 a)
•

•

kan finne, vurdere og henvise til kvalitetssikret informasjon om
sykdommer og funksjonsnedsettelser (§11 b)

kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

kan vurdere risiko for uønskede hendelser og følge dette opp
systematisk (18 d)
kan beherske praktisk bistand i hverdagslivet til personer med
sammensatte behov (§8 a, d og §12 a)

kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

kan beherske livreddende førstehjelp (§11 d)
kan beherske samhandling med personer med sammensatte
behov (§6 c)
kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering (§12 a)
kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold
og overgrep (§14 d)
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kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt,
innflytelse, deltakelse og representasjon for
utsatte grupper (§15 b)
kan beherske utøvelsen av beslutningsstøtte til personer med
utviklingshemming (§13 a, c, d og e, §14 b, §8 b)
kan beherske saksbehandling av helse- og omsorgstjenester
(§14 c)
kan beherske metoder for innhenting av brukererfaringer i
kvalitetsarbeid (§18 a, b)
GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

har innsikt i relevante fag- og etiske
problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse
og kan identifisere, reflektere over og håndtere
disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn.
(§6 a)

har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer
avledet av miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 a)

har innsikt i teorier, prosesser og metoder som
kreves for å tilby koordinert, sammenhengende
og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 b)

har innsikt i kvalitetsarbeid (§18 d)

har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende kunnskap om
dette for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering (§15 a)
har innsikt i folkehelseutfordringene og kan diskutere ulike
strategier i folkehelsearbeid (§10 b og 11 a)
har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i
tjenesteyting (§9 a)
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har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, overfor
grupper i samfunnet (§13 i)
har innsikt i kvalitets- og utviklingsarbeid på organisasjonsnivå
(§18 d)
har innsikt i empowermentprosesser for å motvirke
marginalisering og utenforskap (§15 b)
har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
og metoder for systematisk innhenting av
brukers erfaring og kunnskap (§18 a)
•

kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker
seg over tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer

kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og
evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med
brukere og andre profesjoner med utgangspunkt
i respekten for den enkeltes verdighet og behov

kan planlegge, gjennomføre og dokumentere daglig omsorg,
grunnleggende pleieprosedyrer og
legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull
og faglig forsvarlig måte (§12 a og b)

(§12 b)
kan planlegge og gjennomføre nytenkning og
tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i
samarbeid med brukere, pårørende, andre
tjenesteytere og aktører (§18 b)

kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere, pårørende og andre
profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes
verdighet og behov (§12 a, b)

kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser
med brukere, pårørende og andre
tjenesteutøvere ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-,
kulturkompetanse (§ 6 b og c)
kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av
enkeltpersoner og grupper som er i lærings-,
mestrings- og endringsprosesser (§6 d)
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kan planlegge og gjennomføre samhandling med
tjenestemottakere og samarbeidspartnere ved bruk av relasjons-,
kommunikasjons- og kulturkompetanse (§6 c)
kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere
miljøterapeutisk arbeid, og habilitering- og
rehabiliteringsprosesser i samarbeid med tjenestemottakere og
samarbeidspartnere (§6 b og §7c)
kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere,
pasienter, pårørende og andre ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse for å
sikre medborgerskap og likeverdige tjenester (§6 c )
kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og
tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker,
selvstendig og i samarbeid med andre (§6 e)

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer

Kan formidle faglige synspunkter og
erfaringsbasert kunnskap knyttet til
funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til
selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med
funksjonsnedsettelser (§15 b)

kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig samhandling i
helsetjenesten (§6, §12 b)
kan gjennomføre samhandling ved bruk av relasjons- og
kommunikasjonskompetanse (§6 c)
kan formidle og begrunne faglige synspunkter og stille kritiske
spørsmål til gjeldende praksis med mål om
utvikling av gode tjenester innen fagområdet (§6 f)
kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig for å bidra til
utvikling av god praksis (§9 c)
kan formidle faglige synspunkter med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og faglitteratur
i tråd med retningslinjer for akademisk skriving (§9 c)
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•

kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet om
funksjonshemmende barrierer i dagliglivet for mennesker med
funksjonsnedsettelser knyttet til
selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse (§13 c og d, 15 c)

kan utveksle synspunkter og erfaringer med
andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

kan utveksle synspunkter om vernepleierens helsefaglige
kompetanse (§4 a)
kan utveksle synspunkter om relevante fag- og etiske
problemstillinger i utøvelsen av helse- og
omsorgstjenester (§6 c, f)
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen
fagområdet om problemstillinger som oppstår
når selvbestemmelse utfordres (§15 c)
kan utveksle synspunkter og erfaringer om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid gjennom relevante
uttrykksformer tilpasset formål og målgruppe (§17 b)
kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk
av digitale løsninger på individ- og systemnivå, og kan anvende
digital kompetanse i utvikling av gode tjenester (§18 c)
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor
fagområdet om faglig forsvarlige tjenester og
utvikling av god praksis (§6 f)
•

kjenner til brukerdreven innovasjon (§16 d)

kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

kjenner til saksbehandlingsrutiner (§14c, §4 g)
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kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til
tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser (§6 f og § 18 b)
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Rekrutteringsgrunnlag og gjennomføring for vernepleierutdanninga
I 2013 ble det fremsatt et ønske om deltidsutdanning fra kommuner i sørdelen av daværende NordTrøndelag. Helsefagavdelingen i HiNT tilrettela og gjennomførte et studietilbud ved hjelp av tildelte
strategiske midler. Utdanningen baserte seg på at finansieringen skulle gå opp i opp med gevinsten vi
fikk inn med økt studiepoengs produksjon. Det ble tatt inn ca. 75 studenter fordelt på to kull med
studiested Stjørdal. Det var rundt 150 søkere den gangen på det første kullet noe som blir 5 søkere pr
studieplass. 69 studenter gjennomførte studiet. Dette er en frafallprosent som ligger under heltid
I 2016 tok vi opp et nytt kull med deltidsstudenter denne gangen i Namsos. Studentene kom fra hele
Trøndelag og søndre del av Norland. Det var 4 søkere pr studieplass. Studiet startet med 35
studenter og 29 ble uteksaminert. Her er frafallprosenten også noe under heltidsstudenten.
UiT har en del år gjennomført deltidsstudium i vernepleie lokalisert i Bodø. Ved disse studiene har
det også vært god søknad ca 4 søkere pr studieplass. UiT starter et kull deltid i Bodø januar 2021 med
50 studenter og har til dette studiet ca 200 søkere. I følge opplysninger fra UiT er det lite frafall på
studiene i vernepleie de har tilbudt i Bodø.
UiT har også gjennomført deltidskull både i Mosjøen og Mo i Rana. Også ved disse kullene var det
gode søkertall 2-3 pr studieplass, men noe større frafall fra stuet underveis. I følge UiT handlet dette i
stor grad om muligheten til tett oppfølging og lokaliteter det ble undervist i.
Ut fra erfaringer både fra vernepleierutdanningen ved Nord universitet og UiT kan man slå fast at det
er et godt grunnlag i hele Nord universitets nedslagsfelt for rekruttering av studenter til et
deltidstudium i vernepleie, basert på de studiesteder Nord universitet allerede har.
Relevans for arbeidsliv
Vernepleiere er gjennom sin doble kompetanse som helse- og sosialfagsarbeidere ettertraktet i
arbeidsmarkedet. Kombinasjonen av sosialfag og helsefag gjør at vernepleierne kan jobbe i et bredt
spekter av tjenester og inneha mange ulike funksjoner. Bachelor i vernepleie deltid ved Nord
universitet legger særlig vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å støtte mennesker som møter
ulike utfordringer til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Det innebærer at studentene
får kompetanse innenfor arbeid både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, noe som gjør at de
kvalifiserer til et bredt spekter av ulike stillinger. De som utdannes fra oss begynner i stillinger som
vernepleiere, miljøterapeuter, fagledere og saksbehandlere. De ansettes både innenfor oppvekst,
helse-, omsorg- og velferdstjenestene på ulike nivå, både i kommunale, fylkeskommunale og statlige
tjenester, samt i privat sektor.
De nye retningslinjene, som er begrunnelsen for å lage en ny studieplan nå, er utviklet for at studiet
skal ha relevans for arbeidslivet. Kontinuerlig samarbeid med praksisfeltet, vil være viktig for å sikre
at utdanningen fortsetter å være relevant i årene som kommer.
Det er stort behov for helsepersonell i de neste tiårene, en av årsakene til dette er en demografisk
endring, der en større andel av befolkningen blir eldre og behovet for bistand blir større. Det er også
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et behov for bedre koordinering av tjenester og en forskyvning av innsatsen fra behandling til større
grad av forebygging og helsefremming. Den tverrfaglige kompetansen til vernepleiere er verdifull i
dette bildet og bidrar til at vernepleierutdanning bidrar med nødvendig og relevant kompetanse i
feltet. Utdanningen svarer også ut behovet for kompetanse i tilrettelegging for brukerinvolvering i
tjenesteutvikling og personsentrerte tjenester, da utdanningen har læringsutbytter som både
omfatter rettighetsperspektivet og hva som skaper barrierer for deltakelse og selvbestemmelse. Som
profesjonsutdanning er det også stort fokus på kommunikasjons- relasjons- og
samhandlingskompetanse.
Relevans for videre studier
En bachelorgrad i vernepleie gir mulighet for å søke både videreutdanninger og masterutdanninger.
Fakultetet er i prosess med å utvikle en mastergrad i helsevitenskap med ulike valgfrie fordypninger
som vil være aktuell for våre studenter. Fakultetet har også en ny videreutdanning i psykisk
helsearbeid som er tilpasset masternivå i NKR. Denne kan inngå i en mastergrad hvis studentene
ønsker det.
På landsbasis finnes det mange mastergradsutdanninger som en bachelorgrad i vernepleie
kvalifiserer til. Eksempler på dette er Master i folkehelse, sosialt arbeid, psykisk helse,
funksjonshemming og samfunn eller rådgivings vitenskap ved NTNU i Trondheim. Noen
masterprogram krever noen års arbeidserfaring før man kan starte, som Master i praktisk kunnskap
ved Nord universitet som våre studenter kvalifiserer til etter tre år med fulltids yrkespraksis.
Mastergrad gir mulighet for å gå videre til Ph.d. Fakultetet har sammen med fakultet for
lærerutdanning kunst og kulturfag doktorgradsprogrammet Studier av profesjonspraksis som er
relevant for våre studenter.
Faglig utvikling og kvalitetsheving
Det jobbes kontinuerlig med faglig oppdatering av studiet. Dette gjøres på flere måter:
•

Formell og uformell samhandling om pensum, forelesninger, studentoppgaver,
eksamensoppgaver og lignende i kollegiet er viktige arenaer for faglig oppdatering. Vi tipser
hverandre om bøker og artikler vi tenker kan være relevante for emner vi ikke har ansvaret
for selv. Jevnlige fagmøter er viktige for den faglige oppdateringen. Det er satt av en time til å
diskutere et faglig tema hver tredje uke.

•

Hvert år arrangerer vi en felles fagdag for ansatte, studenter og praksisfelt på et område som
er sentral for utdanningen. Dette er en viktig arena for faglig oppdatering der vi planlegger et
tema og en arbeidsform som skal gi alle deltakere god mulighet til å få utbytte av dagen.
Temaet flettes inn i undervisning og studentoppgaver i forkant og i etterkant av fagdagen.

•

Faggruppeleder og én vitenskapelig ansatt deltar i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO). I dette nettverket får vi kontakt med ledelsen og ansatte
ved de andre vernepleierutdanningene i Norge, og kan holde oss oppdatert på
utdanningsfaglig, forskningsmessige og politiske områder som er relevant for utdanningen.
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Dette er også en viktig arena for å ta opp tema vi har behov for å drøfte for å kvalitetssikre og
utvikle vernepleierutdanningen i Nord.
•

De vitenskapelig ansatte bidrar selv med forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med
nasjonale og internasjonale nettverk (se beskrivelse tilhørende §2-3, punkt 5 og 6).
Deltagelse på fagseminar og forskningskonferanser er viktige arenaer for å oppdatere seg
faglig. Vitenskapelig ansatte deltar også i faglige nettverk som fokuserer på kjerneområder i
studiet (se besvarelsen av §2-3, punkt 7). Dette er viktige arenaer for å diskutere innhold,
tilrettelegging for læring, pensum og eksamensformer.

•

Samarbeid med praksisfeltet i ulike utviklings- og forskningsprosjekter er en viktig arena for å
oppdatere seg faglig og sikre relevansen i studiene. Det arrangeres praksisveiledersamlinger
der vi gir praksisveilederne tilbud om å komme til studiestedet for faglig påfyll, innføring i
studentenes rammer for praksis, læringsutbytter og for å diskutere rollen som veiledere.
Disse samlingene er et viktig møtepunkt for vitenskapelige ansatte med praksisfeltet for å få
informasjon om hva som oppleves som de største utfordringene i feltet og hva som gjøres av
utviklingsarbeid.

•

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet danner grunnlaget for blant annet
faglig oppdatering. Det er etablert et studieprogramråd med representanter fra studentene,
de vitenskapelig ansatte og eksterne representanter fra akademia og praksisfeltet.
Studieprogramansvarlig leder rådet. Faggruppeleder deltar sammen med en representant for
administrasjonen som sekretær. Studieprogramrådet gir råd i saker som vedrører
studieprogrammets samfunnsrelevans, etterspørsel, kvalitet, faglig og pedagogisk profil,
innhold, struktur og gjennomføring. Det gjennomføres normalt ett møte i året.

•

Samsensur med eksterne sensorer fra andre institusjoner på eksamen bidrar også til faglig
oppdatering gjennom at fagområdene drøftes ved utforming av eksamensbesvarelser og ved
vurdering av oppgaver. Vitenskapelig ansatte ved utdanningen er ofte eksterne sensorer ved
andre vernepleierutdanninger i landet. Det gir en innsikt pedagogisk tilrettelegging ved de
andre utdanningene, hvilket pensum de har valgt, og bidrar til å kalibrere hvilket nivå vi bør
kreve av våre studenter.

•

Emneplaner, pensum og studentoppgaver utvikles i takt med feltet og det vi ser er viktige
områder studentene har behov for kunnskap på. Forrige studieplan revidering ble gjort med
bakgrunn i at vi så det som nødvendig med en endring av utdanningen basert på at det helseog sosialfaglige feltet er i endring.
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som går over 4 år. Det innebærer at
studieprogresjonen vil ligge på omtrent ¾ fart i forhold til heltidsstudiet. For studier på heltid
innebærer dette en arbeidsinnsats på ca. 40 timer pr uke, totalt 1600 timer pr år, 4800 timer på tre
år. Høstsemestret er 18 uker og vårsemestret er 22 uker. Deltidsstudentenes arbeidsomfang per
semester er beskrevet i tabell 2. Total arbeidsmengde er i sum lik som for heltidsstudentene, 4800
timer over 4 år.
For deltidstudiet i vernepleie er det er lagt opp til en gjennomsnittlig arbeidsinnsats på studentene
på mellom 25 og 30 timer per uke. Antall timer vil imidlertid variere noe fra semester til semester.
Årsaken til dette er to forhold; 1) Praksis gjennomføres i samme fart som for heltidsstudenter noe
som gir høyere timetall i semester med praksisemner enn semester uten praksis, 2) Vi samkjører
undervisning med heltid der det er mulig, dette gjelder blant annet for fellesemnene, HEL1000 og
HEL1001 og emnene i mobilitetssemestret, VPL1008 og PRA2027.
Arbeidet varierer mellom organiserte læringsaktiviteter, egenstudier, eksamensforberedelser og
praksis. I timetallet i kategorien egenstudier ligger også arbeid i grupper. Gruppearbeid er en sentral
læringsaktivitet ettersom en stor andel av læringsutbyttene er ferdigheter og generell kompetanse,
og for å oppnå disse læringsutbyttene er studentene avhending av å samhandle med andre. . Se
tabell 4 som viser hvordan undervisning, lærings- og vurderingsformer er koblet til læringsutbyttene i
de ulike emnene.
Studiet krever deltagelse ved samlinger med fysisk oppmøte på studiested og digitale seminardager
med deltagelse via nett. Det vil organiseres fysiske samlinger i et omfang på ca. 15 dager pr semester.
Når det ikke er samlinger eller praksisperiode vil det arrangeres digitale seminardager annenhver
uke.
Tabell 2 – Studentenes arbeidsomfang
Organisert
læringsaktiviteter
mv

Direkte
Egenstudier*
brukerrettet
praksis

Eksamensforberedelser Sum pr
studieår

Første
semester

130 timer

120 timer

190 timer

100* timer

540
timer

Andre
semester

140 timer

420 timer

100* timer

660
timer

Tredje
semester

130 timer

180 timer

130 timer

100* timer

540
timer

Fjerde
semester

40 timer

360 timer

160 timer

100* timer

660
timer
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Femte
semester

130 timer

310 timer

100* timer

540
timer

Sjette
semester

140 timer

420 timer

100* timer

660
timer

Syvende
semester

130 timer

310 timer

100* timer

540
timer

Åttende
semester

40 timer

360 timer

160 timer

100* timer

660
timer

Sum

880 timer

1020 timer

2100 timer

800* timer

4800
timer

*Det er vanskelig å skille timer til eksamensforberedelser fra egenstudium i emner med mappearbeid
som vurderingsform, de to kategoriene vil nødvendigvis gå litt inn i hverandre. I tillegg ligger det et
emne i fjerde semester og ett som både går i syvende og åttende semester der studentene i stor grad
skal arbeide selvstendig med et skriftlig arbeid som danner grunnlaget for vurderingen i emnet.
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

Bachelor i vernepleie deltid består av de samme emnene som heltidsutdanningen med to unntak.
Emne VPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter vil få ny emnekode fordi det for
deltidsstudenter strekker seg over to semester 1. På heltidsstudiet avsluttes det etter første semester.
Eller er det ingen endringer i emnet.
Emnet VPL2002 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering, i heltidsmodellen er delt opp i to emner i
studiemodellen for deltid. Dette er gjort for å sikre at også deltidsstudenter skal ha mulighet til å
benytte seg av mobilitetssemeteret og studere i utlandet om de ønsker det. For å sikre god
oppfølging av alle studenter som velger å reise ut, eller internasjonale studenter som kommer til oss
har vi valgt å plassere mobilitetssemesteret på samme tid som for heltidsstudentene, i 4.semester.
Siden deltidsstudentene har lavere fart enn heltidsstudentene vil de ikke være ferdige med emnet
VPL2002 til 4.semester starter. Emnet er omfattende og godt egnet til å dele opp slik vi vurderer det.
En oppdeling vil sikre at vi er i stand til å følge opp studenter som har behov for tilrettelegging, eller
søker overflytting eller innpass av emner på en bedre måte enn om studentene skulle hatt et emne
som startet i 3.semester og ble sluttført i 5.semester. Vi har derfor valgt å lage to nye emner
DELVPL2002-1 Habilitering og rehabilitering (10 stp.) og DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid (20
stp). Samlet ivaretar disse emnene alle læringsutbytter som ligger i VPL2002 i studiemodellen for
heltid. Vurderingsformen for DELVPL2002-1, vil ha oppgave i stede for mappe siden omfanget på
emnet er på kun 10 studiepoeng. I tillegg vil det være obligatorisk deltagelse for å sikre utvikling av

1 Det er ikke tildelt nye koder for emner med endring i emnebeskrivelsen i forhold til emnene som gis på heltidsstudiet,
disse er markert med samme emnekode med prefikset DEL i studiemodellen
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ferdigheter i emnet. Vurderingsformen for DELVPL2002-1 vil være lik som for VPL2002, her benyttes
mappe, arbeidskrav i gruppe og obligatorisk deltagelse.
Alle emner i studieprogrammet er obligatorisk.
DELVPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
Emnet gir en innføring i vernepleierens rolle, funksjon og arbeidsfelt. I emnet presenteres
vernepleieprofesjonens utvikling og verdigrunnlag. Studentene får bred innføring i
menneskerettigheter og ulike forståelsesmodeller om funksjonshemming. Emnet gir også en
innføring i velferdsstatens oppbygging, samfunnsstrukturer og lovgrunnlag som er relevant for
vernepleiefaglig arbeid.
HEL1000 Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag
Emnet skal gi en innføring i helse- og velferdssystemet og de viktigste lover og regler som styrer
tjenestetilbudene. Studentene skal diskutere og reflektere over etiske problemstillinger innenfor
helsetjenestene. Studenten introduseres for studieteknikk og akademisk skriving, inkludert bruk av
digitale verktøy. Studentene får innføring i kunnskapsbasert praksis. Fellesemnet er obligatorisk for
alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
HEL1000 Sammensatte behov og hverdagsliv
I dette praksisemnet får studenten kunnskap om og erfaring med vernepleieren yrkesutøvelse.
Studenten møter tjenestemottakere i deres hverdagsliv og får kjennskap til selvbestemmelse,
samfunnsdeltakelse og funksjonshemmende barrierer. Videre får studentene erfaring med faglige og
etiske problemstillinger i tjenesteyting.
VPL1006 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
Emnet gir en innføring i menneskets normalutvikling og grunnleggende behov. Sentralt i emnet står
forhold som påvirker helse, sykdom og funksjonsnivå. Som grunnlag for å yte helsehjelp får
studenten kunnskap om anatomi, fysiologi og legemiddelhåndtering.
PRA1022 Helsehjelp
I dette praksisemnet får studenten kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenester. Emnet gir
erfaring i utøvelse av helsehjelp med utgangspunkt i brukeres behov og autonomi. Studenten får
også erfaring i å samarbeide med pårørende og andre yrkesutøvere i planlegging og gjennomføring
av helse- og omsorgstjeneste.
DELVPL2002-1 Habilitering og rehabilitering
I dette emnet skal studenten få innsikt i pedagogiske teorier og metoder som grunnlag for
tilrettelegging av barns utvikling og læring. Emnet introduserer ulike arbeidsformer i habilitering og
rehabilitering.
DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid
I dette emnet skal studenten få innsikt i ulike arbeidsformer i miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering. Studenten skal tilegne seg ferdigheter i systematisk og målrettet arbeid, for å fremme
selvstendighet, deltagelse, læring og mestring i et livsløpsperspektiv.
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VPL1008 Folkehelsearbeid
Emnet introduserer studenten for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i en nasjonal og global
sammenheng. Studenten skal tilegne seg kunnskap om sykdomsforebygging og helsefremming i et
livsløpsperspektiv, for å fremme god helse, livskvalitet og levekår. Videre skal studenten utvikle
ferdigheter i å anvende ulike kunnskapskilder for å belyse en problemstilling.
Emnet kan tas på campus eller som nettstudent. Pensum i emnet vil være på engelsk, og
undervisningen vil gis på engelsk når det er internasjonale studenter som er tatt opp på studiet.
PRA2027 Samfunnsdeltagelse
I dette praksisemnet får studenten erfaring med tilrettelegging for samfunnsdeltakelse gjennom
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering. Emnet gir innsikt i faglige, etiske og juridiske
problemstillinger i vernepleiefaglig arbeid.
HEL1001 Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
I dette emnet vil studentene møte andre helse- og sosialfag- studenter og samhandle med disse
digitalt og/ eller fysisk med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag. Emnet fokuserer
spesielt på tverrprofesjonell samhandling innen pasientsikkerhet, innovasjonsprosesser og
kvalitetssikring. Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie
og helsevitenskap.
VPL2003 Medborgerskap og likeverdige tjenester
I dette emnet skal studenten få kunnskap om medborgerskap og likeverdige tjenester på individ,
gruppe og samfunnsnivå. Emnet skal gi kunnskap om hvordan ressurser kan mobiliseres for å oppnå
et likeverdig samfunn. Sentrale tema i emnet er menneskerettigheter, sosialt arbeid, forvaltnings- og
organisasjonskunnskap.
VPL2004 Bacheloroppgave i vernepleie
Emnet gir studenten kompetanse i kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.
Studenten får innføring i forskningsmetode, vurdering av vitenskapelig kvalitet og faglig formidling.
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene
I dette praksisemnet skal studenten få øvelse i å yte kunnskapsbaserte og faglig forsvarlige tjenester
preget av god skjønnsutøvelse. Emnet gir studenten erfaring med fagutvikling i velferdstjenestene.
Kvalitetssikring og utvikling av tjenester i samarbeid med brukere, pårørende og andre er sentralt i
emnet.

Studiets innhold og oppbygging legger til rette for at studentene skal nå læringsbyttebeskrivelsene.
Som tidligere beskrevet er det lagt opp til en progresjon gjennom studiet der studentene jobber
med tema som kommunikasjon og samhandling, eller helsefremming og sykdomsforebygging på
ulike tidspunkt i løpet av studiet. Tabell 3 viser en oversikt over i hvilke emner studentene jobber
med grunnlaget for å nå sluttkompetansebeskrivelsene. Det er spesielt lagt vekt på at
sluttkompetansebeskrivelsene har en kobling til minst ett praksisemne i tillegg til emnene der
studentene jobber på studiestedet. Vernepleierutdanning er en profesjonsutdanning og det er viktig
å sikre at studentene får en stødig kompetanse som er anvendbar i arbeidslivet etter endt studium.
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Tabell 3 - Dokumentasjon av samsvar LUB studieprogram og LUB emner
Tabellen synliggjør hvilke emner som danner grunnlag for studentenes sluttkompetanse ved endt studium. PRA1021, 5, 8 og 12 er praksisemner.
Kompetanseområder

Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

Studieprogrammets
læringsutbytte
KUNNSKAP
• har bred kunnskap om
kommunikasjon,
samhandling og samarbeid

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:
Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

DELVPL
1004

HEL
1000

x

PRA
1021

VPL
1006

x

PRA
1022

DELVPL
2002-1

DELVPL
2002-2

x

x

Har bred kunnskap om
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering

har bred kunnskap om
sammenhenger mellom
helse, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og
sykdom i et individ-,
samfunns- og
livsløpsperspektiv

x

x

•

Har bred kunnskap om
inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering

x

x

•

Har kunnskap om
forskningsmetode og
prinsipper og begreper for
vurdering av vitenskapelig
kvalitet

x

x

x

x

VPL
1008

PRA
2027

HEL
1001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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VPL
2003

VPL
2004

x

x

PRA
2028

x

x

x

x
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FERDIGHETER
Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

•

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:

•

Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

•

kan anvende faglig
kunnskap for å kritisk
diskutere egen
arbeidsprosess og ulike
modeller i vernepleiefaglig
arbeid

x

x

kan anvende relevante
metoder i kartleggings- og
utredningsarbeid for å
identifisere brukeres mål og
behov som grunnlag for
tiltak

x

Kan anvende faglig
kunnskap som bidrar til god
folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et
livsløpsperspektiv
kan anvende oppdatert
kunnskap om helse- og
velferdssystemet, lover,
regelverk og veiledere i sin
tjenesteutøvelse for å sikre
likeverdige og faglig
forsvarlige tilbud til
tjenestemottakerne
kan anvende faglig
kunnskap, relevante
resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder som
grunnlag for å belyse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg (i
yrkesutøvelsen)

GENERELL KOMPETANSE
Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

•

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

har innsikt i relevante fagog etiske problemstillinger i
vernepleierens
yrkesutøvelse og kan
identifisere, reflektere over
og håndtere disse i
tjenesteutøvelsen gjennom
faglig skjønn.

x

x

har innsikt i teorier,
prosesser og metoder som
kreves for å tilby koordinert,
sammenhengende og
kunnskapsbasert
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering
kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
forsvarlig helsehjelp i
samarbeid med brukere og
andre profesjoner med
utgangspunkt i respekten
for den enkeltes verdighet
og behov

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:

Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

•

•

kan formidle faglige
synspunkter og
erfaringsbasert kunnskap
knyttet til
funksjonshemmedes
rettigheter for å bidra til
selvbestemmelse og
likeverdig
samfunnsdeltakelse for
personer med
funksjonsnedsettelser

x

x

kan planlegge og
gjennomføre nytenkning og
tjenesteinnovasjon for å
bidra til systematiske og
kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser i
samarbeid med brukere,
pårørende, andre
tjenesteytere og aktører

x

x

x

38

x

x

x
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Infrastruktur
Jf. studietilsynsforskriftens § 2-2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Studentenes arbeidsforhold
Deltid vernepleie er et nett- og samlingsbasert studium. Studentene er avhengige av gode forhold for
samhandling med pedagogisk personell og medstudenter for å oppnå læringsutbyttene i studiet. Det
er derfor viktig å sørge for at studentene har gode arbeidsforhold både på samlinger gjennom godt
tilrettelagt infrastruktur både på campus/studiested og på digitale flater.
Fasiliteter
Deltid vernepleie vil kunne vil kunne tilbys ved alle campus/studiesteder ved Nord universitet som
har tilgang til øvingsavdeling/tilrettelagte lokaler for ferdighetstrening og simulering i
kommunikasjon- og samhandling, miljøterapeutisk arbeid og helsehjelp for å muliggjøre varierte og
studentaktive undervisningsformer noe som er sentralt i den pedagogiske tilrettelegging av de
fysiske samlingene i studiet. Når det gjelder fellesemne HEL1001 Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenesten vil det være fordelaktig om samlingene foregår der det er flere andre
bachelorutdanninger ved FSH. Per i dag gjelder dette studiested Bodø og studiested Namsos.
Dersom utdanningen skal tilbys der det ikke er andre bachelorutdanninger fra FSH stedene bør
studentene i løpet av studiet sikres muligheter til tverrfaglige møter og samarbeid med helse- og
sosialfagsstudenter på andre måter eksempelvis ved å legge enkelte samlinger til andre studiesteder
som gir dem mulighet til å oppøve nødvendige ferdigheter jfr. kravet i forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfagutdanninger (2019). Dette gjelder særlig emnet HEL 1001 Tverrprofesjonell
samhandling i helsetjenesten.
Alle studiesteder har servicetorg som er tilgjengelig via telefon, epost eller besøk. Servicetorget bistår
studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis, informasjon og veiledning om
Statens Lånekasse, søknader på enkeltemner/fag, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen,
spørsmål om studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
Studentene ved Nord universitet har tilgang til å benytte lesesaler, grupperom og vrimlearealer ved
alle universitetets campus/studiesteder. Dette gjør det mulig for studentene å benytte fasilitetene
ved alle Nord universitets fasiliteter til egenstudier og gruppearbeid dersom de ønsker dette.
IKT ressurser
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Under
“Student” finnes veiledning til Student WEB, Canvas og studentpost, innlogging til systeminnganger,
studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt annen informasjon og
timeplan.
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing. ITtjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester på
Nord universitets hjemmeside, eller via IT-helpdesk som kan kontaktes gjennom e-post eller telefon.
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Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Private PCer kan brukes opp mot
universitetets trådløse nettverk. Universitetet benytter ulike applikasjoner i Windows 365 i
kombinasjon med læringsplattformen Canvas for å gi studentene tilgang til læringsressurser og gode
arenaer for samhandling. Disse benyttes for å kommunisere mellom studentene og mellom
forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning og til oppgaveløsning. Programvaren
har også apper som kan lastes ned på telefon og nettbrett. Både ansatte og studenter har tilgang til
den samme programvare og de samme digitale kommunikasjonsplattformene slik at digital
samhandling f.eks. samskriving og dokumentdeling er lett tilgjengelig.
Bibliotektjenester
Bibliotektjenestene er viktige for våre studenter. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester som gir
studentene tilgang faglitteratur og forskning gjennom brukeropplæring, opplæring i akademisk
skriving og litteratursøk, tilgang til databaser hvor de kan bestille og få tilgang til fysiske bøker, ebøker , forskningsartikler og annen faglitteratur. Biblioteket har også samlet en rekke ressurser
knyttet til ressurser knyttet til kildekritikk og akademisk skriving. Studenter som kan få veiledning
fysisk på bibliotek eller digitalt gjennom egen bestilling. Deltidsstudenter, men semesteradresse
utenfor studiested har også mulighet til å hjemsendt faglitteratur de bestiller via Oria gratis.
Bibliotektjenestene er spesielt sentrale i HEL1000, VPL1008 og VPL2004 da disse emnene fokuserer
spesielt på evne til å gjøre selvstendige søk etter faglitteratur.
Velferdstilbud for studenter
Student i Nord, studentenes egen organisasjon, tilby blant annet bolig, kantine, bokhandel,
veiledning og helserådgivning. Studenter ved deltid vernepleie vil ha fullverdig tilgang til disse
tjenestene.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
I arbeidet med å implementere ny studieplan for heltidsutdanningen har studentaktive
læringsformer vært viktig. Fagmiljøet har over mange år vektlagt læringsformer og vurderingsformer
der studentene må jobbe jevnt gjennom studiet. Den pedagogiske tilretteleggingen for læring har
vært forankret i et sosiokulturelt læringssyn. Begrunnet i at samhandling er et nøkkelord i
vernepleiefaglig arbeid og i sosiokulturell læring 2. Utdanning til vernepleier og til andre tilsvarende
profesjoner innebærer for en stor del praktisk øvelse i samhandling med brukere av tjenester og
øvelse i samhandling med kollegaer og andre samarbeidspartnere. Den praktiske utøvelsen
involverer mange fagområder. Derfor mener vi at et sosiokulturelt grunnlag med studentaktive
læringsformer der læring er grunnleggende sosial, læring er situert, distribuert og mediert, språket er

2

Sandell O, (2002) Den varme kunnskapen. Kristiansand S: Høyskoleforlaget AS, Dysthe O, (2001)
Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I Dysthe O Red. (2001) Dialog, samspel og læring. Oslo:
Abstrakt forlag.

40

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid - versjon 18.11.2020

sentralt i læreprosesser og læring er deltaking i praksisfellesskap 3 gir et godt grunnlag for
studentenes utvikling av profesjonskompetanse. Deltidsstudiet vil bygge på det samme pedagogiske
grunnlaget og emnene vil ha samme vurderingsformer som heltidsstudiet. Samarbeid på ulike
digitale flater vil vektlegges som arbeidsform i studiet for å sikre at studentene har et læringsmiljø
der de har tett kontakt med andre studenter og fagmiljøet ved utdanningen selv om de har et
begrenset antall dager de samles fysisk.
I studieplanen har vi vektlagt å legge til rette for varierte lærings- og vurderingsformer, med vekt på
læringssituasjoner der studentene får god mulighet til samhandling, diskusjon og refleksjon knyttet
til læringsutbyttene i emnene. Kombinasjonen av læringsformer som ferdighetstrening, simulering,
skriftlige arbeider, muntlige presentasjoner, praksis og egenstudier har som målsetting å legge til
rette for at studentene utvikler en kompetanse som kombinerer kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse. Som i heltidsutdanningen legger vi opp til mindre grad av tradisjonell forelesning og
større grad av læringssituasjoner der studentene tar en aktiv rolle, der undervisningssituasjonene er
preget av dialog heller enn enveis kommunikasjon. Forelesningene vil være forbeholdt
introduksjoner til nye tema som det jobbes videre med i studentgrupper.
For å sikre kontinuitet og oppfølging og gjennom studiet har deltid vernepleie en fast kullansvarlig for
hvert studieår. Kullansvarlig følger kullet gjennom hele studieåret på tvers av emnene og har jevnlig
dialog med kullet samlet og med enkeltstudenter ved behov.
Fagmiljøet har gjennom de siste årene opparbeidet bred erfaring i å benytte digitale muligheter for å
legge til rette for læringssituasjoner for studentene. Dette har særlig blitt sentralt under
smitteverntiltakene tilknyttet Covid-19 pandemien. Erfaringen fra den forrige deltidsutdanningen vil
tas inn i arbeidet med implementering av ny studieplan for å legge til rette for studentaktive
læringsformer støttet av digitale verktøy. Å legge til rette for en aktiv studentrolle krever at
fagmiljøet jobber kontinuerlig med utvikling av pedagogiske praksiser. I dette arbeidet er jevnlige
møter i fagmiljøet viktige, der erfaringer fra undervisning, veiledning og sensurering og
tilbakemelding fra studenter og praksisfelt legger grunnlaget for å utvikle lærings- og
vurderingspraksiser som støtter studentene i å ta ansvar for egen læringsprosess. Tabell 4 viser
sammenhengen mellom læringsutbytter og lærings- og undervisningsformer i alle emnene i studiet.
Bachelor i vernepleie deltid vil være et nett- og samlingsbasert studium. Læringsaktivitetene i studiet
vil organiseres i fire ulike format:
Egenstudier: Studentene jobber med pensum og digitale læringsressurser, individuelt eller i
grupper.
Digitale seminardager: Torsdag annenhver uke, i uker når det ikke er samlingsuke eller
praksisstudier, arrangeres digitale seminar i sanntid med obligatorisk deltakelse.

3

Imsen, G (2014) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget, , Dysthe O,
(2001) Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I Dysthe O Red. (2001) Dialog, samspel og læring.
Oslo: Abstrakt forlag.
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Samlingsdager: Studentene møter på studiestedet, her er det krav om fysisk tilstedeværelse
for å få godkjent obligatorisk deltakelse. Disse dagene vil benyttes til ferdighetstrening og
seminarer. Samlingsdagene vil publiseres i juni før oppstart for hvert studieår.
Praksisstudier: Direkte brukerrettet praksis gjennomføres på tildelt praksisplass.
Vernepleierutdanning er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Skikkethetsvurderingen er løpende og går som en integrert del gjennom hele studiet. Det betyr at
både ansatte, praksisveiledere og medstudenter har et ansvar for å vurdere studentenes skikkethet
underveis i studiet. Her vil særlig ferdighetstreningen der studentene har obligatorisk deltagelse
være en viktig arena. Studentene får innføring i forskriften ved studiestart, med vekt på rettigheter
og plikter. Ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis er viktige arenaer for skikkethetsvurdering,
men også skriftlige arbeider kan være grunnlag for at en student får tettere oppfølging for å
kartlegge om det er snakk om utfordringer som berøres av forskriften. En bekymringsmelding etter
forskriften følges opp med individuelle samtaler og det kan settes inn tiltak som veiledning for å
hjelpe studenten til å ta tak i egen utviklingsprosess. Det er sjelden at saker ender i
skikkethetsnemda.
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Tabell 4 – Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering.

Emne

VPL1004
Profesjon,
verdigrunnlag og
rettigheter (20 stp.)

Emnets LUB

Undervisnings- og
læringsformer

Vurdering

Begrunnelse

Kunnskaper

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Mappe (MA/L)

Emnet gir en innføring i
vernepleierens rolle, funksjon og
arbeidsfelt og en introduksjon til
sentrale teoretiske perspektiv
som danner grunnlaget for
vernepleiefaglig arbeid.

Studenten
•

•

•

•
•
•

har bred kunnskap
menneskerettigheter generelt,
rettigheter til personer med
nedsatt funksjonsevne og
lovgrunnlaget som ivaretar disse
rettighetene (§13 b og d)
har bred kunnskap om ulike
forståelsesmodeller om
funksjonshemming (§13 c)
har kunnskap om vernepleiefaglig
arbeid og vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og
funksjon (§4 a og e)
har kunnskap om yrkesetikk og
etiske teorier (§4 b)
har kunnskap om verdigrunnlaget i
vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har kunnskap om livssituasjonen til
personer med utviklingshemming
og hvordan livssituasjonen

Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle
bidrar aktivt til
innholdet.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
43

Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

Obligatorisk
deltakelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige

Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene er
vurderingsformen i emnet todelt,
Mappe og Obligatorisk
deltakelse. Undervisnings og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
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•

•

•

•

•

påvirkes av samfunnsstrukturer
(§13 b og e)
har kunnskap om nedbygging av
funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
har kunnskap om velferdsstaten
og hvordan vår samfunnsstruktur
påvirker enkeltmennesket (§13 f)
har kunnskap om lover og
regelverk som legger grunnlag for
helse- og omsorgstjenesten (§13 g)
har kunnskap om
kommunikasjonsteori,
samhandling og samarbeid (§4 c)
kjenner til forskningsmetode og
vitenskapsteori (§16 a)

Ferdigheter
Studenten
•

kan anvende faglig kunnskap i
arbeid med inkludering, likestilling
og deltakelse (§ 13 a)

yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
44

arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet.

kompetanse gjennom
vurderingsformen.

Arbeidskrav (AK)

Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
forelesninger, studentdrevet
gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.

Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Mappe

Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
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Generell kompetanse
Studenten
•

kan bruke relasjons- og
kommunikasjonskompetanse i
samhandling (§6 c)

hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.
Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.
Studentsamtaler gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.
Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
45

Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse: Kan bruke relasjonsog kommunikasjonskompetanse i
samhandling (§6 c)
Kan anvende faglig kunnskap i
arbeid med inkludering,
likestilling og deltakelse (§ 13 a)
Har kunnskap om
vernepleiefaglig arbeid og
vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og
funksjon (§4 a og e)
Har kunnskap om nedbygging av
funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
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studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
Kunnskaper
HEL1000
Helsepersonells
felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
(5 stp.)

Studenten
•

•
•
•
•

•
•

•

har kunnskap om
menneskerettighetene og
verdigrunnlaget for utøvelse av
helsepersonellrollen
har kunnskap om folkehelse og
folkehelsearbeid
har kunnskap om studieteknikk og
akademisk skriving
kjenner til organiseringen av
helse- og velferdstjenestene
kjenner til lover og regelverk for
utøvelse av helsehjelp med vekt
på rollen som helsepersonell,
pasient og brukerrettigheter
kjenner til etikk og etiske teorier
kjenner til inkludering, likestilling
og ikke-diskriminering som
grunnlag for likeverdige helse- og
velferdstjenester
kjenner til kunnskapsbasert
praksis

Ferdigheter

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.

Studenten
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Obligatorisk
deltakelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet
Oppgave (OP/O)
Skriftlig arbeid uten
tilsyn. Fast dato for
innlevering.

Emnet skal gi en innføring i helseog velferdssystemet og de
viktigste lover og regler som
styrer tjenestetilbudene, og
etiske problemstillinger innenfor
helsetjenestene. Videre er det
fokus kunnskapsbasert praksis,
akademisk skriving og
studieteknikk.
Emnet er felles for alle
helsefagutdanningene ved
Fakultetet for sykeleie og
helsevitenskap.
Læringsaktivitetene i emnet vil
være forelesninger, gruppearbeid
og ferdighetstrening.
Oppgave
Kandidatne viser læringsutbytte
gjennom en gruppeoppgave.
Oppgaven får studentene ved
emnestart. Oppgaveteksten
publiseres på Canvas
Selve eksamensgjennomføringen,
skriveprosessen ses som en del
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•
•
•

kan anvende digitale
samskrivingsverktøy
kan anvende digitale
bibliotektjenester
kan reflektere over etiske
problemstillinger innen helse- og
velferdstjenestene

Generell kompetanse
Studenten
•

kan formidle faglige synspunkter
med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og
faglitteratur i tråd med
retningslinjer for akademisk
skriving

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

av læringsprosessen.
Vurderingsuttrykk Bestått/ikke
bestått.
Obligatorisk deltagelse
Det vil være obligatorisk å delta i
veiledning. Å utvikle ferdigheter
krever praktisk trening og
samhandling med andre. Dette
får studentene gjennom
ferdighetstrening og simulering.
Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier. Følgende læringsutbytte
er grunnlag for obligatorisk
deltagelse:
•

kan reflektere over
etiske problemstillinger
innen helse- og
velferdstjenestene

Arbeidskrav i gruppe
Studentene reflekterer rundt
etiske problemstillinger i
grupper. Studentene leverer en
tekst på temaet. Arbeidskravet
gir studentene mulighet til å
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tilegne seg ferdigheter i
akademisk skriving.
•

Kunnskaper
PRA1021
Sammensatte
behov og
hverdagsliv (5 stp.)

Studenten
•
•

har kunnskap om vernepleierens
yrkesutøvelse (§4 e)
kjenner til faglige- og etiske
problemstillinger i
vernepleieryrket (§6 a)

Ferdigheter
Studenten
•

•

kan beherske praktisk bistand i
hverdagslivet til personer med
sammensatte behov
kan beherske samhandling med
personer med sammensatte behov
(§6 c)

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.
Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet

Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få erfaring med
vernepleiefaglig yrkesutøvelse og
kjennskap til faglige- og etiske
problemstillinger, samhandling
med, og praktisk bistand, til
personer med sammensatte
behov. Veiledet praksis skal gi
studenten muligheter til utvikling
av grunnleggende faglige
ferdigheter, uttrykke og utveksle
faglige synspunkter og personlig
tilbakemelding på egen rolle.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes

Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
•
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kan formidle faglige
synspunkter med
referanse til relevant
lovverk, offentlige
dokumenter og
faglitteratur i tråd med
retningslinjer for
akademisk skriving

Veiledningskontakt
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Generell kompetanse
Studenten
•

Studenten:
•
•

•

som krav for å få
karakter i emnet.

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet om
funksjonshemmende barrierer i
dagliglivet for mennesker med
funksjonsnedsettelser knyttet til
selvbestemmelse og
samfunnsdeltakelse (§13 c og d)

Kunnskaper
VPL1006
Helse,
funksjonshemming
og sykdom (20 stp.)

og læringsutbyttene i
emnet.

har kunnskap om ulike forståelser
av helse og sykdom (§10 a og d)
har kunnskap om kroppens
oppbygging og normalfunksjoner
(§10 e)
har kunnskap om mennesket
psykologiske og biologiske

Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
•

Praksisrapport

Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.
Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
49

Skriftlig
skoleeksamen
(SK/S):
Eksamen under
tilsyn - Individuell
skriftlig eksamen i
universitetets
lokaler

Emnet gir en innføring i
menneskets normalutvikling og
grunnleggende behov. Sentralt i
emnet står forhold som påvirker
helse, sykdom og funksjonsnivå.
Som grunnlag for å yte helsehjelp
får studenten kunnskap om
anatomi, fysiologi og
legemiddelhåndtering.
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•
•

•

•

•

•

•
•

utvikling i et livsløpsperspektiv (§7
d og §10 a)
har kunnskap om menneskers
grunnleggende behov (§10 e)
har kunnskap om symptomer og
behandling av de vanligste
somatiske og psykiske sykdommer
innen fagområdet (§10 f)
har kunnskap om
funksjonsnedsettelser generelt og
kognitive funksjonsnedsettelser
spesielt (§10 a, c og d)
har kunnskap om generell
farmakologi og legemidlers
virkninger og bivirkninger (§10 g)
har kunnskaper om grunnleggende
pleieprosedyrer, smittefare og
hygiene (§12 a)
har kunnskaper om
dokumentasjonsplikten i
forbindelse med utøvelse av
forsvarlig helsehjelp (§9 a, §12 b
og §18 d)
har kunnskap om omsorgssvikt,
vold og overgrep (§13 i)
kan oppdatere sin kunnskap om
forsvarlig legemiddelhåndtering
(§10 h)

Ferdigheter
Studenten:

bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle
bidrar aktivt til
innholdet.

Praktisk eksamen
(PE/T):

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Obligatorisk
deltagelse (OD):

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
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Vurdering av
studenten i praktisk
arbeid. Fastsatt og
avgrenset tid for
gjennomføring.

Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene har emnet
følgende vurderingsformer:
Skriftlig skoleeksamen, praktisk
eksamen og obligatorisk
deltagelse.
Skriftlig skoleeksamen
Dette emnet har kunnskaps
LUB’er som krever stor
egeninnsats fra studentene.
Undervisnings- og læringsform på
disse temaene er forelesninger
og egenstudier.
Læringsutbyttene vurderes i to
ulike skoleeksamener.
Legemiddelregning er skilt ut i en
egen 3 timers eksamen der
kravet er å ha alt riktig. Dette blir
vurdert som spesielt viktig på
nasjonalt nivå for å sikre kravene
som ligger for å søke om
autorisasjon. Vurderingen av de
andre kunnskaps
læringsutbyttene gjøres i en 6
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•

•

•

•

kan finne, vurdere og henvise til
kvalitetssikret informasjon om
sykdommer og
funksjonsnedsettelser (§11 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere symptomer på
sykdom, vurdere aktuelle
problemstillinger og
behandlingstiltak for å sikre
forsvarlig helsehjelp (§11 b)
kan anvende
dokumentasjonsverktøy i helse- og
omsorgstjenester (§9 a, §12 b og
§18 d)
kan beherske livreddende
førstehjelp (§11 d)

refleksjon i grupper
sammen med veileder.

timers skoleeksamen med
karakteruttrykk A-F.

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.

Praktisk eksamen

Generell kompetanse
Studenten
•

kan planlegge, gjennomføre og
dokumentere daglig omsorg,
grunnleggende pleieprosedyrer og
legemiddelhåndtering etter
gjeldende forskrifter på en
omsorgsfull og faglig forsvarlig
måte (§12 a og b)

Ferdigheter i livreddende
førstehjelp er et eget
læringsutbytte i emnet.
•

kan beherske
livreddende førstehjelp
(§11 d)

Livreddende førstehjelp er et
område studentene ikke får
mulighet for å øve på i
praksisperiodene, dette krever at
vi jobber med det på
studiestedet. For å sikre at
kandidatene har kompetanse i
livreddende førstehjelp
gjennomføres det en praktisk
eksamen med bestått/ikke
bestått med HLR. Følgende
læringsutbytte vurderes i denne
eksamen.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
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trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening og
simulering. Det er obligatorisk å
delta med bakgrunn i at å tilegne
seg disse læringsutbyttene krever
andre arbeidsformer enn
teoretiske studier. Følgende
læringsutbytter er grunnlag for
ferdighetstreningen:
Studenten
•

•

•
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kan finne, vurdere og
henvise til kvalitetssikret
informasjon om
sykdommer og
funksjonsnedsettelser
(§11 b)
kan anvende faglig
kunnskap for å
identifisere symptomer
på sykdom, vurdere
aktuelle problemstillinger
og sette inn nødvendige
behandlingstiltak for å
sikre forsvarlig helsehjelp
(§11 b og §12 b)
kan anvende
dokumentasjonsverktøy i
helse- og
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•

Kunnskaper
PRA1022
Helsehjelp (10 stp.)

Studenten:
•

•

•

har kunnskap om aktuelle
somatiske, psykiske og kognitive
utfordringer hos målgruppen til
den aktuelle praksisplassen (§10 d
og f)
kjenner til praksisstedets funksjon
og plassering i helse- og
omsorgstjenesten (§4 g)
kjenner til lovgrunnlag og regler
for praksisplassens
tjenesteutøvelse (§13 b)

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.
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omsorgstjenester (§9 a,
§12 b og §18 d)
kan planlegge,
gjennomføre og
dokumentere daglig
omsorg, grunnleggende
pleieprosedyrer og
legemiddelhåndtering
etter gjeldende
forskrifter på en
omsorgsfull og faglig
forsvarlig måte (§12 a og
b)

Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få kjennskap til
lovgrunnlag, organisering og
utøvelse av helsehjelp ved
praksisstedet. Veiledet praksis
skal gi studenten muligheter til
utvikling av ferdigheter i
planlegging, gjennomføring og
evaluering av forsvarlig
helsehjelp til praksisstedets
målgruppe. Samt kompetanse til
å identifisere og utveksle
synspunkter om faglige- og etiske

Arbeidskrav (AK)
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Ferdigheter
Studenten
•

•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap om
kommunikasjon, samhandling og
samarbeid i utøvelse av helsehjelp
(§4 c)
kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere symptomer på sykdom
og sette inn nødvendige tiltak, og
ved behov innhente bistand hos
annet helsepersonell eller henvise
videre for å sikre forsvarlig bistand
til personer med behov for
helsehjelp (§11 b)
kan reflektere over utøvelsen av
helsehjelp og justere denne under
veiledning (§5 c)
kan anvende grunnleggende
pleieprosedyrer i utøvelsen av
helsehjelp (§12 a)
kan beherske forsvarlig
legemiddelhåndtering (§12 a)

Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

problemstillinger i utøvelsen av
helsehjelp.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

Generell kompetanse
Studenten
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•

•

•

DELVPL2002-1
Rehabilitering og
habilitering
(10 stp.)

kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
forsvarlig helsehjelp i samarbeid
med brukere, pårørende og andre
profesjoner med utgangspunkt i
respekten for den enkeltes
verdighet og behov (§12 a)
kan utveksle synspunkter om
vernepleierens helsefaglige
kompetanse (§4 a)
kan utveksle synspunkter om
relevante fag- og etiske
problemstillinger i utøvelsen av
helse- og omsorgstjenester (§6 c)

Kunnskap
•

•

•

•

har bred kunnskap om
pedagogiske teorier, ulike
læringssyn og didaktiske
prinsipper (§7 e)
har bred kunnskap om forhold
som påvirker kognisjon, somatikk
og adferd generelt (§10 c)
har kunnskap om barn og unge og
er en utøver som ivaretar deres
behov for behandling og/eller
tjenester, og kan sikre deres
medvirkning og rettigheter (§13
h)
har kunnskap om organisering og
lovgrunnlaget for habilitering og
rehabilitering. (§13 g)

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Oppgave (OP/O)

Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle

Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
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Skriftlig arbeid uten
tilsyn. Fast dato for
innlevering.
Obligatorisk
deltagelse (OD)

I dette emnet skal studenten få
innsikt i pedagogiske teorier og
metoder som grunnlag for
tilrettelegging av barns utvikling
og læring. Emnet introduserer
ulike arbeidsformer i habilitering
og rehabilitering.
Oppgave
Studentene vil få oppgitt
rammene for oppgaven ved
starten av emnet. Oppgave som
vurderingsform gir studentene
mulighet for å vise selvstendighet
samtidig som arbeidsformen
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•

har kunnskap om betydningen av
språk og kultur i samhandling
med tjenestemottakere (§4 c)

bidrar aktivt til
innholdet.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
Ferdigheter
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
•
kan anvende faglig kunnskap for å
for vernepleiefaglig
initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell yrkesutøvelse. Det er
samhandling (§4 f og §5 b)
obligatorisk å delta i
•
kan anvende faglig kunnskap i
samarbeid med brukere i utvikling ferdighetstreningen med
av individuelle planer for å sikre
bakgrunn i at å tilegne
helhetlige- og koordinerte
seg nye ferdigheter
tjenester (§8 d)
krever praktisk øvelse i
•
kan beherske samtaler med barn
samspill med andre.
om tema som omsorgssvikt, vold
og overgrep (§14 d)

Generell kompetanse
•

•

kan planlegge og gjennomføre
målrettede samarbeidsprosesser
med brukere, pårørende og andre
tjenesteutøvere ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons-,
kulturkompetanse (§ 6 b og c)
kan planlegge, gjennomføre og
evaluere veiledning av
enkeltpersoner og grupper som er
i lærings-,mestrings- og
endringsprosesser (§6 d)

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
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arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet
Arbeidskrav (AK)
Arbeidskrav
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

muliggjør samhandling både med
fagpersoner og medstudenter
underveis i emnet.
Arbeidskrav
Emnet har et individuelt
arbeidskrav for å sikre en god
inngang til oppgaveskrivingen.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse:
•

kan beherske samtaler
med barn om tema som
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og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.
Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.
Studentsamtale gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.
57

omsorgssvikt, vold og
overgrep (§14 d)
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Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
DELVPL2002-2
Miljøterapeutisk
arbeid
(20 stp.)

Kunnskaper
Studenten
•

•
•

•

•

•

har bred kunnskap om systematisk
målrettet arbeid med bruk av
modeller for vernepleiefaglig arbeid
(§4d)
har bred kunnskap om etikk i
vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har bred kunnskap om
selvbestemmelse og medvirkning i
ulike livsfaser (§13 d)
har bred kunnskap om oppgaver og
problemstillinger i miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og rehabilitering
(§7 c)
har kunnskap om tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f)
har kunnskap om velferdsteknologi og
hvordan velferdsteknologiske

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle
bidrar aktivt til
innholdet.
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Mappe (MA/L)
Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre

I dette emnet skal studenten få
innsikt i ulike arbeidsformer i
miljøterapeutisk arbeid.
Studenten skal tilegne seg
ferdigheter i systematisk og
målrettet arbeid, for å fremme
selvstendighet, deltagelse, læring
og mestring i et
livsløpsperspektiv. Sentralt i
emnet er utvikling av relasjons-,
kommunikasjons- og
kulturkompetanse.
Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
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løsninger kan tas i bruk i tjenestene
for å understøtte den enkeltes
ressurser og mestringsmuligheter
(§16 b)

Ferdigheter
Studenten
•

•

•

kan anvende faglig kunnskap for å
vurdere situasjoner som kan utvikle
seg truende. Videre kan kandidaten
iverksette tiltak for å forebygge og
løse konflikter (§8 e)
kan anvende faglig kunnskap i
systematisk målrettet
miljøterapeutisk arbeid, habilitering
og rehabilitering, og initiere og bidra
til samhandling med brukere,
profesjonelle og andre
samarbeidspartnere (§4 f og §8 a)
kan anvende faglig kunnskap for å
fremme inkludering, likestilling og
deltakelse i alle deler av
samfunnslivet og i et
livsløpsperspektiv (§14 b)

Generell kompetanse
Studenten
•

har innsikt i faglige, etiske og
juridiske utfordringer og dilemmaer

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
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ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet
Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

studenten får vist sin
kompetanse i emnet er
vurderingsformen i emnet todelt,
Mappe og Obligatorisk
deltakelse. Undervisnings- og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
kompetanse gjennom
vurderingsformen.

Mappe
Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
forelesninger, studentdrevet
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•
•

•

avledet av miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 a)
har innsikt i kvalitetsarbeid (§18 d)
kan formidle sentralt fagstoff om
miljøterapeutisk arbeid, habilitering
og rehabilitering skriftlig og muntlig
for å bidra til utvikling av god praksis
(§9 c)
kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre innen
fagområdet om problemstillinger som
oppstår når selvbestemmelse
utfordres (§15 c)

former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.
Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.
Studentsamtale gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.
Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
60

gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.
Arbeidskrav
Emnet har to gruppearbeidskrav.
Studiet bygger på et
sosiokulturelt læringssyn og vi
vektlegger behovet for å sikre at
studentene får mulighet til å
utvikle kompetanse i samspill
med medstudenter.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse:
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forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.

Kunnskap
VPL1008
Folkehelsearbeid
(10 stp.)

Studenten
•

•

•

har kunnskap om folkehelsearbeid,
sykdomsforebygging og
helsefremming (§10 b)
har kunnskap om forhold som
påvirker folkehelsen på individ,
gruppe og samfunnsnivå nasjonalt
og globalt (§10 a)
har kunnskap om hvordan sosial
ulikhet og sosiale problemer som
omsorgssvikt, vold, overgrep,

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
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•

•

kan anvende faglig kunnskap
for å vurdere situasjoner
som kan utvikle seg truende.
Videre kan kandidaten
iverksette tiltak for å
forebygge og løse konflikter
(§8 e)
kan anvende faglig kunnskap
i systematisk målrettet
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering,
og initiere og bidra til
samhandling med brukere,
profesjonelle og andre
samarbeidspartnere (§4 f og
§8 a)

Oppgave (OP/O)

Oppgave

Skriftlig arbeid uten
tilsyn. Fast dato for
innlevering.

I emnet skal studenten gjennom
å skrive en semesteroppgave
med en selvvalgt
problemstillingen innen tema
folkehelsearbeid. Gjennom
arbeidet med semesteroppgaven
skal studenten erverve seg
kunnskaper om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid og utvikle
ferdigheter i å anvende ulike
kunnskapskilder for å oppdatere

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskrav
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
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•

•

mobbing, rus og fattigdom
påvirker helse, levekår og
livskvalitet (§13 i)
kan oppdatere sin kunnskap om
folkehelsen gjennom bruk av
internasjonale og nasjonale
databaser, oversiktsdokumenter
og kunnskapsoppsummeringer
(§10 b)
kjenner til prinsipper for vurdering
av kunnskapskilder og
vitenskapelig kvalitet (§16 a)

Ferdighet
Studenten
•

•

kan anvende faglig kunnskap for å
bidra til god folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et
livsløpsperspektiv (§11 a)
kan anvende faglig kunnskap,
brukerkunnskap og relevante
resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider som grunnlag
for å belyse praktiske og teoretiske
problemstillinger i
folkehelsearbeid (§17 a)

Generell kompetanse

fagansatte, der alle
bidrar aktivt til
innholdet.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
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to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

sine kunnskaper om folkehelse
og belyse en problemstilling.
Som en forberedelse til arbeidet
med semesteroppgaven vil
studentene ha forelesninger og
ferdighetstrening knyttet til
utvikling av problemstilling,
gjennomføring og design av
litteraturstudie.
I arbeidet med selve oppgaven vil
studentene ha egenstudier og
individuell veiledning

Emnet har ett arbeidskrav
•

Arbeidsplan for
semesteroppgaven

Dette er en plan som beskriver
tema, problemstilling, metode og
fremdriftsplan for arbeidet med
semesteroppgaven. Benyttes
som et grunnlag for individuell
veiledning.
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Studenten
•

•

•

har innsikt i sammenhengene
mellom helse, utdanning, arbeid
og levekår, og kan anvende
kunnskap om dette for å bidra til
god folkehelse og
arbeidsinkludering (§15 a)
har innsikt i
folkehelseutfordringene og kan
diskutere ulike strategier i
folkehelsearbeid (§10 b og 11 a)
kan utveksle synspunkter og
erfaringer om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid gjennom
relevante uttrykksformer tilpasset
formål og målgruppe (§17 b)

PRA2027
Kunnskaper
Samfunnsdeltagelse
(20 stp.)
Studenten
•
•

•

har bred kunnskap om samarbeid
med andre profesjoner (§4 a)
har bred kunnskap om oppgaver
og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§7 c)
har bred kunnskap om
selvbestemmelse, og hvordan

Individuell veiledning
benyttes for å gi
studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i
skriftlig og muntlig
formidling.

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
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Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få bred kunnskap
om
tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse gjennom
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering.
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•

selvbestemmelse i eget liv kan
utvikles (§7 f)
har bred kunnskap om
brukermedvirkning i tjenesteyting
(§13 d)

Ferdigheter
Studenten
•

•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap i
tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse (§ 8 a og §14
a)
kan anvende faglig kunnskap for å
analysere og vurdere oppgaver og
problemstillinger i miljøarbeidet,
rehabilitering og habilitering (§8 a)
kan anvende faglig kunnskap i
utvikling og iverksetting av
individuelle planer i samarbeid
med tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap for å
sikre helhetlige og koordinerte
tjenester i samarbeid med
tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere (§8 d)
kan reflektere over egen
yrkesutøvelse og justere egen
væremåte under veiledning (§5 c)

og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.
Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Veiledet praksis skal gi studenten
nødvendig kompetanse til å
planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
samarbeid med
tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere i
tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
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Generell kompetanse

arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

Studenten
•

•

•

HEL1001
Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten (5
stp.)

kan planlegge og gjennomføre
samhandling med
tjenestemottakere og
samarbeidspartnere ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons- og
kulturkompetanse (§6 c)
kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
miljøterapeutisk arbeid, og
habilitering- og
rehabiliteringsprosesser i
samarbeid med tjenestemottakere
og samarbeidspartnere (§6 b og
§7c)
har innsikt i faglige, etiske og
juridiske utfordringer og
dilemmaer i tjenesteyting (§9 a)

Kunnskap
Studenten
•
•

har kunnskap om arbeidsformer i
tverrfaglig samarbeid
kjenner til verktøy og metoder for
nytenkning og
innovasjonsprosesser

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
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Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre

Fellesemnet er obligatorisk for
alle helsefagutdanningene ved
Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Studentene vil
møte andre helse- og sosialfagstudenter og samhandle med
disse digitalt og/ eller fysisk med
utgangspunkt i sitt fagspesifikke
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•
•

har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners roller i helseog velferdssystemet
kjenner til utfordringer knyttet til
pasientsikkerhet og pasientforløp,
inkludert skifte av omsorgsnivå, i
kommunal- og
spesialisthelsetjenestene

Ferdigheter
Studenten
•

•
•

kan anvende relasjons- og
kommunikasjonskompetanse til å
samhandle med
samarbeidspartnere i helse- og
velferdstjenestene
kan anvende sin fagspesifikke
kompetanse i samhandling på
tvers av profesjoner
kan vurdere risiko for uønskede
hendelser og følge dette opp
systematisk

Generell kompetanse
Studenten
•

kjenner til nytenkning og
innovasjonsprosesser og kan
bidra til tjenesteinnovasjon og
systematiske og
kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser

Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
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ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

Muntlig (MU/M)
Muntlig
presentasjon i
gruppe.

kunnskapsgrunnlag. Emnet
fokuserer spesielt på
tverrprofesjonell samhandling
innen pasientsikkerhet,
innovasjonsprosesser og
kvalitetssikring.
Arbeidsformer i emnet vil være
forelesninger, gruppearbeid og
ferdighetstrening.
Forelesningene skal gi
studentene en introduksjon til
begreper og perspektiv som er
sentralt i emnet.
Obligatorisk deltagelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre.
Tverrprofesjonelt samarbeid
krever et refleksivt forhold til
egen og andres roller og
kunnskapsområder. Studentene
skal delta i obligatorisk
ferdighetstrening for å utvikle
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•

ferdigheter i tverrprofesjonell
samhandling.

kan planlegge og gjennomføre
tverrfaglig samhandling i
helsetjenesten

Muntlig presentasjon i gruppe
Studentene skal jobbe med
presentasjonen i gruppe gjennom
hele emnet. Hensikten er å gi
studentene god mulighet til å
knytte teoretiske kunnskaper,
ferdigheter og generell
kompetanse sammen.
Vurderingsformen gir
kandidatene mulighet til å vise
ferdigheter i kommunikasjon og
samhandling, som er sentrale
ferdigheter i emnet.
Vurderingsuttrykk: Bestått/ ikke
bestått.
VPL2003
Medborgerskap og
likeverdige
tjenester (20 stp.)

Kunnskap
Studenten
•

har bred kunnskap om inkludering,
likestilling og ikke-diskriminering,
uavhengig av kjønn, etnisitet,
religion og livssyn, kultur,
funksjonsnedsettelse, diagnose,
seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
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Mappe (MA/L)
Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

I dette emnet skal studenten få
kunnskap om medborgerskap og
likeverdige tjenester på individ,
gruppe og samfunnsnivå. Emnet
skal gi kunnskap om hvordan
ressurser kan mobiliseres for å
oppnå et likeverdig samfunn.
Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
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•

•
•

•

•

•

•

•

alder, slik at kandidaten bidrar til å
sikre likeverdige tjenester for alle
grupper i samfunnet (§13a)
har bred kunnskap om lover,
regler som skal sikre rettigheter til
samer som urfolk og rettigheter til
personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b)
har kunnskap om ledelse og
organisasjonsteori (§6 c)
har kunnskap om rettigheter til
særskilte grupper som barn,
minoriteter og personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b og l)
har kunnskap om samers
rettigheter, og har kunnskap om
og forståelse for samenes status
som urfolk. (§13 b og k)
har bred kunnskap om forhold i
samfunnet som påvirker
muligheten til likeverdig deltagelse
for personer med
funksjonsnedsettelse (§13 c, e og
§15b)
har kunnskap om samfunnsarbeid,
og rollen vernepleieren har som
helse- og sosialpolitisk aktør (§4 e
og g)
har kunnskap om metoder for å
ivareta beslutningstøtte (§8 b og
13 c)
har kunnskap om sammenhengen
mellom helse, funksjonshemming

bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle
bidrar aktivt til
innholdet.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
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Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene er
vurderingsformen i emnet
tredelt, Mappe, obligatorisk
deltakelse og et arbeidskrav i
gruppe. Undervisnings og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
kompetanse gjennom
vurderingsformen.
Mappe

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
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•
•

og sykdom i et
samfunnsperspektiv (§10 a)
har kunnskap om rettsikkerhet ved
bruk av tvang og makt (§15 c)
kjenner til politiske- og
administrative
beslutningsprosesser (§4 g)

Ferdigheter
Studenten
•

•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap i
tilrettelegging for et inkluderende,
likestilt og åpent samfunn (§14 b)
kan beherske metoder i
samfunnsarbeid som fremmer
makt, innflytelse, deltakelse og
representasjon for utsatte grupper
(§15 b)
kan anvende kunnskap
om tverrsektorielt samarbeid for å
fremme medvirkning og deltakelse
for utsatte grupper (§ 5 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
fremme inkludering, likestilling og
deltakelse i alle deler av
samfunnslivet (§14 b)
kan beherske utøvelsen
av beslutningsstøtte til personer
med utviklingshemming (§13 a, c,
d og e)

refleksjon i grupper
sammen med veileder.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.
Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.

forelesninger, studentdrevet
gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse:
Studenten
kan beherske saksbehandling av
helse- og omsorgstjenester (§14
c)
kan beherske utøvelsen
av beslutningsstøtte til personer
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•

•

kan anvende oppdatert kunnskap
om helse- og velferdssystemet,
lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å
sikre likeverdige og
forsvarlige velferdstilbud til utsatte
grupper (§14 c)
kan beherske saksbehandling av
helse- og omsorgstjenester (§14 c)

Generell kompetanse
Studenten
•

•

•

kan planlegge og gjennomføre
samhandling med brukere,
pasienter, pårørende og andre ved
bruk av relasjons-,
kommunikasjons-, kultur- og
ledelseskompetanse for å sikre
medborgerskap og likeverdige
tjenester (§6 c )
har innsikt i sammenhengene
mellom helse, utdanning, arbeid
og levekår, og kan anvende dette
i sin tjenesteutøvelse, overfor
grupper i samfunnet (§13 i)
har innsikt i kvalitets- og
utviklingsarbeid på
organisasjonsnivå (§18 d)

Studentsamtaler gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.
Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
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med utviklingshemming (§13 a, c,
d og e)
kan anvende kunnskap
om tverrsektorielt samarbeid for
å fremme medvirkning og
deltakelse for utsatte grupper (§
5 b)
har kunnskap om ledelse og
organisasjonsteori (§6 c)
Arbeidskrav
Arbeidskrav er en
underveisvurdering som skal
støtte kandidatenes
læringsprosess. I dette emnet
benyttes arbeidskrav for at
studentene skal få jobbe i
grupper med tematikk knyttet til
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•
•

•

•

VPL2004
Bachelor oppgave i
vernepleie (20 stp.)

kjenner til brukerdreven
innovasjon (§16d)
har innsikt i
empowermentprosesser for å
motvirke marginalisering og
utenforskap (§15 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
utvikle faglig forsvarlig praksis, og
forebygge bruk av tvang og makt
(§15 c og §16 c)
kjenner til saksbehandlingsrutiner
(§14c, §4 g)

Kunnskap
Studenten
•

•

•

har kunnskap om
forskningsmetoder og prinsipper
for vurdering av vitenskapelig
kvalitet (§16 a)
kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet i tråd med
kunnskapsbasert praksis (§16 c)
kjenner til brukerdreven
innovasjon (§16 d)

Ferdighet

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Seminar benyttes for å gi
studentene mulighet til å
bearbeide fagstoff i
samhandling med
medstudenter og
fagansatte, der alle
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Oppgave med
muntlig justering
(OMU)
Selvstendig skriftlig
arbeid som gis en
foreløpig karakter.
Denne karakteren
kan justeres på
bakgrunn av
etterfølgende
muntlig
eksaminasjon.
Arbeidskrav (AK)

Bacheloroppgave i gruppe med
individuell muntlig justering
I emnet skal studenten erverve
kompetanse i kritisk tenkning,
kunnskapsbasert praksis og
innovasjon. Studenten får
erfaring med å undersøke en
problemstilling ved hjelp av
vitenskapelige metoder og
rapportere en egen
undersøkelse.
Bacheloroppgaven er både en
lærings- og vurderingsform.
Prosessen med å lage et skriftlig
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Studenten
•

•

kan anvende faglig kunnskap,
vitenskapelige metoder og
relevante resultater fra forskingsog utviklingsarbeider som grunnlag
for å belyse praktiske og teoretiske
problemstillinger (§17 a)
kan anvende faglig kunnskap for
kritisk å vurdere eget arbeid (§5 a)

Generell kompetanse
Studenten
•

•

har innsikt i forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet og metoder for
systematisk innhenting av brukers
erfaring og kunnskap (§18 a)
kan formidle og begrunne faglige
synspunkter og stille kritiske
spørsmål til gjeldende praksis med
mål om utvikling av gode tjenester
innen fagområdet (§6 f)

bidrar aktivt til
innholdet.
Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.
Individuell veiledning
benyttes for å gi
studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i

Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

produkt i gruppe gir studentene
mulighet for å reflektere over
problemstillingen, metodene, det
teoretiske grunnlaget og
diskutere dette med
medstudenter gjennom hele
emnet. Erfaringsmessig gir dette
god utvikling av studentenes
evne til å formidle og begrunne
faglige synspunkter og stille
kritiske spørsmål til gjeldende
praksis samt at det gir god støtte
i læringsprosessen når det gjelder
å kan anvende faglig kunnskap,
vitenskapelige metoder og
relevante resultater fra forskingsog utviklingsarbeider.
Studentene får en felles karakter
på det skriftlige arbeidet, som
justeres med en individuell
muntlig høring.
Begrunnelsen for å ha den
muntlige høringen individuell er
ivaretakelse av den enkelte
student synliggjør sine
individuelle kompetanse.
Forelesning, ferdighetstrening og
veiledning individuelt og i
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skriftlig og muntlig
formidling.
Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet. Individuell
veiledning benyttes for å
gi studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i
skriftlig og muntlig
formidling.

grupper anvendes for å gi
studentene faglige kunnskaper
og ferdigheter nødvendig for å
planlegge, gjennomføre og
evaluere en selvstendig
undersøkelse av en praksisnær
problemstilling. Disse
læringsaktivitetene organiseres i
seminarer med obligatorisk
deltagelse som følger
progresjonen i arbeidet med
egen undersøkelse. Seminarene
gir studenten en innføring i
kunnskapsgrunnlaget og
metodiske ferdigheter for å
utvikle, gjennomføre og evaluere
et selvstendig vitenskapelig
arbeid.
Egenstudier anvendes som forog etterarbeid knyttet til
arbeidsseminarer og veiledning,
samt for å tilegne seg
kompetanse om det faglige
temaet for bacheloroppgaven.

Arbeidskrav
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Emnet har tre arbeidskrav
• Veiledningskontrakt
Studentene utarbeider en
kontakt som beskriver rammene
for, og samarbeidet mellom,
studentene og bachelorveileder
for perioden de arbeider med
bacheloroppgaven.
• Arbeidsplan for bachelor
Dette er en plan som beskriver
tema, problemstilling,
kunnskapsgrunnlag, metode og
fremdriftsplan for arbeidet med
bacheloroppgaven. Utformes i
fellesskap av studentene som
skal skrive oppgave sammen.
Benyttes som et arbeidsredskap i
det videre samarbeidet mellom
studenter og bachelorveileder.
•

Presentasjon av
resultater fra arbeidet
med bacheloroppgaven

Presentasjonen er en øvelse i å
formidle faglige kunnskaper
basert på eget selvstendig
vitenskapelig arbeid. Benyttes til
tilbakeføring av resultatene til
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praksisfeltet i . og som en
forberedelse til individuell
muntlig høring gjennom å
presentere til medstudenter og
vitenskapelig ansatte.
Følgende læringsutbytter er
grunnlaget for obligatorisk
deltagelse:
Ferdighet
Studenten
•

•

kan anvende faglig
kunnskap, relevante
resultater fra forskingsog utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder
som grunnlag for å
belyse praktiske og
teoretiske
problemstillinger (§17 a)
kan anvende faglig
kunnskap for kritisk å
vurdere eget arbeid (§5
a)

Generell kompetanse
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Studenten
•

•

PRA2028
Fagutvikling i
velferdstjenestene
(15 stp.)

Kunnskaper
Studenten
•

har kunnskap om hvordan helseog sosialpolitiske føringer,
organisering av helse- og
velferdssystemet, gjeldende lovog regelverk og veiledere innen
praksisområdet påvirker
tjenesteutøvelsen og
tjenestemottakeres livssituasjon
(§13 g)

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
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har innsikt i forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet og
metoder for systematisk
innhenting av brukers
erfaring og kunnskap
(§18 a)
kan formidle og
begrunne faglige
synspunkter og stille
kritiske spørsmål til
gjeldende praksis med
mål om utvikling av gode
tjenester innen
fagområdet (§6 f)

Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet erverve seg
kunnskaper om faglig forsvarlige
tjenester og få praktisk erfaring
med å arbeide kunnskapsbasert
med kvalitetssikring og
fagutvikling i velferdstjenestene.

Veiledet praksis skal gi studenten
nødvendig kompetanse til å
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•

kjenner til tjenesteinnovasjon og
nytenkningsprosesser i helse- og
velferdstjenestene (§18 b)

Ferdigheter
Studenten

der refleksjon over egen
rolle er sentral.
Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

kan anvende faglig kunnskap i
utøvelsen av beslutningsstøtte (§8
b)
kan anvende kunnskaper om
målrettede samarbeidsprosesser
og tjenesteinnovasjon i
fagutviklingsarbeid (§6 b og §18 b)
•

kan identifisere og reflektere over
faglige- og yrkesetiske
problemstillinger, egen
skjønnsutøvelse og

Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere tiltak
og tjenesteutforming på individog systemnivå og kvalitetssikre
faglig forsvarlige tjenester.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

justere egen faglig utøvelse etter
veiledning (§5 c og §6 a)
•

Arbeidskrav (AK)

kan beherske metoder for
innhenting av brukererfaringer i
kvalitetsarbeid.

Generell kompetanse
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Studenten
•

kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere tiltak og
tjenesteutforming med
utgangspunkt i brukeres behov og
ønsker, selvstendig og i samarbeid
med andre (§6 e)

•

kan utveksle synspunkter om
muligheter og utfordringer ved
bruk av digitale løsninger på
individ- og systemnivå, og kan
anvende digital kompetanse i
utvikling av gode tjenester (§18 c)

•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre innenfor
fagområdet om faglig forsvarlige
tjenester og utvikling av god
praksis (§6 f)
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon er fremhevet som ett av fem
kompetanseområder i nasjonal retningslinje for vernepleie. Dette gjenspeiles i mange dedikerte
læringsutbytter hvor studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet
til forskning og faglig utviklingsarbeid. I studieplanen har dette et gjennomgående fokus og bygges
suksessivt opp i alle tre studieår.
Studentene introduseres allerede i første emne i første studieår for konkrete læringsutbyttet knyttet
til forskningsmetode og vitenskapsteori. I HEL1000 gis innføring i prinsippene for kunnskapsbasert
praksis og anvendelse av digitale bibliotektjenester som grunnlag for å finne og vurdere
forskningsbasert kunnskap. Fokus er her altså hovedsakelig på å finne, vurdere og anvende resultater
fra publiserte vitenskapelige arbeider i ulike former for skriftlige arbeider og presentasjoner.
I andre studier år er VPL1008 Folkehelsearbeid (10 stp.) dedikert arbeid med en selvstendig
semesteroppgave hvor studentene skal utarbeide og belyse en selvvalgt problemstilling innen
tematikken folkehelsearbeid gjennom anvendelse av relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeider. Her går studenten ifra å anvende enkeltstående forskningsresultater i
forhåndsdefinerte oppgaver til selvstendig å utvikle og belyse en selvvalgt problemstilling gjennom
sammenstilling av gjeldende kunnskapsstatus innen temaområdet. Gjennom semesteroppgaven vil
studenten få erfaring med planlegging, gjennomføring og rapportering av litteraturstudie.
I fjerde studieår skal studentene skrive sin bacheloroppgave, hvor tema for oppgaven fastsettes i
samarbeid mellom universitet og praksisstedet i , fagutvikling i velferdstjenesten. Denne modellen er
en videreføringa et flerårig utviklingsprosjekt ved vernepleierutdanningen (2014-2017) med kalt
«Bachelor på lag med praksis». Modellen har vært implementert for alle studenter fra studieåret
2017-2018. Begrunnelsen er at studentene ved å gjennomføre egne små undersøkelser av reelle
problemstillinger fra praksisfeltet viste et større engasjement og forståelse for metodisk
undersøkelse av praksisnære problemstillinger. Studentene oppnår derfor egenerfaring med
anvendelse av vitenskapelige metoder på problemstillinger relevant for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. De introduseres også for og utvikler kompetanse om forskningsetiske prinsipper
gjennom utvikling, gjennomføring og evaluering av egen undersøkelse under veiledning av
vitenskapelig ansatt.
Vitenskapelige ansatte ved utdanningen har som kompetanseoversikten (tabell 9) og
publikasjonslisten (vedlegg 4) viser relevant forskningskompetanse og vitenskapelig publikasjon for
utdanningens formål beskrevet i nasjonal retningslinje og programbeskrivelsen for
vernepleierutdanningen ved Nord universitet hvor «utdanningen vektlegger individets ressurser,
samfunnsdeltakelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle».
Studentene møter ansattes vitenskapelige arbeider både som pensum og gjennom at eksempler fra
egen forskning anvendes i undervisningen der dette er aktuelt og relevant i forhold til
undervisningstema.
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I tillegg vektlegges som beskrevet over opplæring i søk og vurdering av forskningsbasert kunnskap i
alle studieår. Studentene møter også forskningsbasert kunnskap gjennom pensum i form av
forskningsartikler, forskningsrapporter og bidrag fra vitenskapelige antologier relevante for de
respektive emnene.
Vernepleierutdanningen ved Nord universitet har fra midten av 2000-tallet arbeidet strategisk
gjennom sine årlige handlingsplaner med utvikling av utdanningens faglige profil og etablering av et
forskningsaktivt miljø som understøtter denne. Dette har vært forsknings- og utviklingsprosjekter
knyttet til samfunnsdeltakelse i vid forstand, men særlig med vekt på kulturdeltakelse for alle,
synliggjøring av marginale gruppes livssituasjon, lavterskeltilbud for utsatte grupper og
selvbestemmelse for personer med utviklingshemming. På bakgrunn av disse forsknings- og
utviklingsprosjektene ved vernepleierutdanningen ble forskningsgruppen «Likeverdig
samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper» etablert i 2016 som en av de første ved FSH.
Gruppen har følgende beskrivelse av sin forskningsprofil:
Gruppen har fokus på forskning og utviklingsarbeid rettet mot kunnskap om samfunnsdeltagelse,
aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper. Innenfor temaet samfunnsdeltagelse utvikler
gruppa kunnskap om hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet
generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan
påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i
dagliglivet. Gruppen har fokus på forskning- og utviklingsarbeid som utvikler innovativ kunnskap om
a.)forhold som fremmer og hemmer samfunnsdeltakelse, selvbestemmelse og likeverdige tjenester
for marginaliserte grupper. b.)hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i
samfunnet generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. c.)hvordan marginaliserte grupper kan
påvirke helse- og velferdstjenesten, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i
dagliglivet og d.)tilrettelegging av aktiviteter som gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet
for å utvikle egne ressurser gjennom å delta i meningsfull aktivitet sammen med andre, og bidra til
samfunnet. (Beskrivelsen er hentet fra gruppens profil på Cristin,
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=498346&type=GRUPPE)
Alle ansatte ved vernepleierutdanningen er i dag tilknyttet forskningsgruppen «samfunnsdeltakelse»
ved FSH, de aller fleste som hovedmedlemmer. Som beskrivelsen over viser er denne profilen sterkt
sammenfallende med vernepleierutdanningens formål beskrevet § 2 i Forskrift om nasjonal
retningslinje for vernepleierutdanning.
«§ 2 Formål med utdanningen.
Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig
profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et
livsløpsperspektiv. Utdanningen også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for
likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres
rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Kandidaten skal ha kompetanse om
funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming. Kandidaten skal
ha særlig kompetanse innen miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og
helsehjelp. Videre skal kandidaten ha kompetanse om sammensatte behov og utviklingshemming.
Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og
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aktører for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. Utdanningen skal
sørge for at samfunnet får kandidater med nødvendig faglig kompetanse i innsatsen for at personer
med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med
andre. Kandidaten skal etter endt utdanning ha høy etisk bevissthet, gode kommunikasjons- og
samarbeidsferdigheter og skal kunne arbeide målrettet og systematisk for å tilby tjenester
kjennetegnet av kritisk og innovativ tekning».
Her presenteres et eksempel på hvordan fagmiljøet har jobbet for å koble sammen forskning,
utdanning og fagutvikling er prosjektene som har vært knyttet til temaet tjenesteyting for mennesker
med sammensatte behov og selvbestemmelse.
Prosjektet Omfattende tjenester i andres hjem var et NFR-prosjekt som ble gjennomført i perioden
2015 til 2018. Prosjektet var et samarbeid mellom NTNU, Samfunnsforskning, Nord universitet og
NTNU. Dette har vært et praksisforskningsprosjekt under NFR PraksisVEL-program. Dette prosjektet
ble gjennomført i samarbeid med 6 kommuner i Trøndelag hvor Namsos, Namdalseid og Overhalla
var tre av de seks. Hovedmålet for prosjektet var å undersøke og utvikle tjenestene for mennesker
med omfattende hjelpebehov i nært samarbeid mellom forskere, utdanning, brukere, fagfolk og
kommunenes faglige ledelse. Målet var nært knyttet til spørsmål om omsorgskvalitet og livskvalitet
for personer med hjelpebehov, i en fase av livet der de fleste lever aktive og selvstendige liv.
Prosjektet har arbeidet innenfor tre hovedområder:
•

Brukerne – selvbestemmelse og aktiv omsorg

•

Omsorg som arbeid – dilemma når en yter omfattende tjenester i andres hjem

•

Policy og praksis – kommunenes system og policy for å yte omfattende tjenester

I praksisperioden jobbet prosjektgruppa tett med kommunene i Namdalen og det ble foretatt
utredning av utvalgte områder ut ifra hva kommunene hadde behov for mer kunnskap om. Dette
gjelder blant annet Overhalla kommune som ønsket innspill både fra pårørende, brukere og ansatte i
hvordan tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne kunne videreutvikles, Namsos kommune
vedrørende «omorganisering» av tjenesten Rus og psykisk helse og utvikling av et
kompetanseprogram for primærkontakter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. To ansatte
ved utdanningen dosent Oddbjørn Johansen og stipendiat Hilde Guddingsmo har deltatt i prosjektet.
Prosjektgruppa har publisert en antologi der både Oddbjørn og Hilde har bidrag (se publiseringsliste),
og flere artikler er under utarbeidelse.
Studentene vil bli presentert for funn fra dette prosjektet både i pensum, forelesninger og seminarer.
Vi vektlegger å synliggjøre empiriske funn samt metodisk utviklingsarbeid fra forskningsprosjektene
slik at studentene får kunnskap om hvordan forskning og utviklingsarbeid kan drives. Presentasjon fra
dette prosjektet inngår også in en felles fagdag for alle studentene på utdanningen, fagmiljøet ved
utdanningen og praksisfeltet. Fagdagen har tittelen: «Å jobbe sammen! Menneskerettigheter,
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deltakelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming.» Og bygger på erfaringer fra
det overnevnte prosjektet samt to andre prosjekt der Marit Haugenes har sittet i prosjekt gruppa,
Mitt hjem min arbeidsplass og Slik vil jeg ha det. I disse prosjektene har personer med
utviklingshemming vært medforskere, og i tillegg til å bringe ny kunnskap om hvordan vi kan sette
hjelpere bedre i stand til å tilrettelegge for selvbestemmelse, har disse prosjektene gjort innovativt
metodisk utviklingsarbeid. Som blant annet har ført til denne metodeboken:
Østby, M., Haugenes, M. & Kjøll, M. Ø. (2019) Inkluderende forskning sammen med personer med
utviklingshemming : en metodebok. Oslo: Universitetsforlaget.
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart. *
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. *
*Punkt (3) og (4) besvares samlet
Vernepleier er en særnorsk profesjon, og det har ikke vært stor tradisjon for utveksling av studenter
eller at studenter har kommet fra andre land for å ta delemner i vernepleierutdanningene. Den nye
studieplanen legger til rette for økt mobilitet, både inn og utveksling i et eget semester. Studentene
oppfordres til å reise ut, både i lengre perioder og på konferanser der studentene kan presentere
studentarbeid og bygge nettverk med andre studenter. Det er også planlagt økt grad av engelsk
pensum, for å legge til rette for at studentene blir kjent med ny internasjonal forskning og
fagutvikling.
Fjerde semester er angitt som et semester for mobilitet (se studiemodellen på s. 7). Her kan våre
studenter reise ut og vi kan ta imot internasjonale studenter. Semestret består av 2 emner
•
•

VPL1008 Folkehelsearbeid 10 studiepoeng
PRA2027 Samfunnsdeltakelse 20 studiepoeng

I VPL1008, Folkehelsearbeid, jobber studentene med folkehelsearbeid som tema. Emnet vil være
åpent for studenter med generell studiekompetanse. Norge og Norden er kjent for å ha brede
folkehelsetiltak, og det er stor interesse internasjonalt for den nordiske velferdsmodellen. Samtidig
er folkehelsearbeid et felt som er i stor utvikling. På bakgrunn av dette vurderer vi folkehelsearbeid
til å være et godt egnet emne å åpne for eksterne studenter både internasjonale og andre som
ønsker å ta studiet. Emnet tilbys digitalt, og krever ingen form for fysisk tilstedeværelse.
Læringsaktivitetene vil være introduksjonsforelesninger, ferdighetstrening og egenstudier.
Studentene vil få tilgang på læringsressurser og veiledning via læringsplattformen Canvas og
kommunikasjonsapplikasjonen Teams. Pensum vil være på engelsk. Når det er utenlandske studenter
i kullet vil undervisning foregå på engelsk. Individuell veiledning vil også gis på engelsk til studenter
som ikke behersker norsk/nordisk.
Folkehelse og folkehelsearbeid (Public Health and Public Health Work) er emner som tilbys på mange
institusjoner i utlandet, det gjør at våre studenter kan ta et emne ved en annen institusjon og få det
innpasset i det ordinære løpet.
PRA2027, Samfunnsdeltakelse, er et praksisemne, der studentene skal jobbe med habilitering,
rehabilitering, miljøarbeid og samfunnsdeltakelse. Læringsutbyttene i dette emnet kan tilegnes på et
bredt spekter av praksisplasser, og praksisen egner seg derfor godt både til innveksling og utveksling
av studenter. Ett eksempel kan være praksis knyttet til ungdomsarbeid. Det kan være en god arena
for internasjonale studenter som kommer til oss, da de ofte behersker engelsk godt og kan
samhandle uten for store språklige barrierer. Mange land har kommet langt i samhandling mellom
frivillig og offentlig sektor, og det finnes mange eksempler på sosialt arbeid i lokalsamfunn som kan
være gode praksisarenaer i utlandet for våre studenter, der de kan bringe relevant kunnskap tilbake
til Norge for innovativ praksisutvikling.
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Hvis studentene ønsker det er det mulig å reise ut et helt semester. Fordi internasjonalisering er et
område vi har behov for å styrke de neste årene har vi valgt å plassere disse emne i samme semester
som heltid, på våren som fjerdesemester. Dette for å sikre at studentene, både de som reiser ut og
de som kommer til oss skal få god oppfølging.
Internasjonalisering er et satsningsområde i fakultetet og det jobbes kontinuerlig med å få på plass
avtaler for studentutveksling. På grunn av at begge emnene i mobilitetssemestret er nye vil det være
naturlig å se på muligheter for utveksling utover de avtalene vi har nå. Vi er i gang med et arbeid for
å knytte nye kontakter for internasjonalisering, men Covid-19 situasjonen har komplisert dette
arbeidet noe. Det er nå nedsatt et Internasjonalt utvalg på FSH ledet av Prodekan for utdanning med,
fakultetsansvarlig for internasjonalisering som sekretær. I utvalget sitter Lily Appoh som har
emneansvaret for begge emnene i dette semstret, og erfaring med oppføling av studenter i
utenlandspraksis fra de siste årene. Avtalene som foreligger per dags dato har varighet ut 2021.
Erasmus programperioden avsluttes i utgangspunktet våren 2021, da starter ny programperiode. På
grunn av Covid-19 pandemien er alle avtaler under Erasmus + forlenget til våren 2022. (vedlegg 15)
Arbeidet med fornyelse av avtaler er planlagt til 2021. Alle avtaler gjennomgås av internasjonalt
kontor sentralt på universitetet på grunn GDPR retningslinjene. Reforhandling av avtalen med
Augsburg University vil inngå i den sentrale prosessen. Dette er en avtale på institusjonsnivå og
benyttes av flere fakultet. Ansatte ved vernepleierutdanninga planlegger å søke på Erasmus+
ansatteutveksling på staff-mobolity training for å knytte konktaker til aktuelle praksissteder i
utlandet.
Tabell 5 Oversikt over avtaler, parter i avtalene, gyldighet og relevante fagområder (Vedlegg 5)
Avtalen
gjelder

Eksterninstitusjon

Forankret i

Land

Relevante
fagområder
i avtalen

Student
mobility
agreement

Augsburg
University

Nord
universitet

Minneapolis,
USA

Social work

Mobility of
learners and
staff

Windesheim
University of
Applied
Sciences

Nord
universitet

Nederland

Social work

Mobility of
learners and
staff

Vaasa
University of
Applied
Siences

Nord
universitet

Finnland

Nursing
Social work
and
counselling
Child care
and youth
services
Care of
elderly and
of disabled
adults
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Nettverk

Gyldig til

31.12.202
1
Erasmus
+

2020/2022

Erasmus
+

2022
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Mobility of
learners and
staff

Via University
Collage

Nord
universitet

Danmark

Social
education

Erasmus
+

Avtale er
under
forhandlin
g, utkast
ligger
vedlagt

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Praksisstudiene vil i omfang og form gjennomføres likt som heltidsstudiet Bachelor i vernepleie for å
innfri forskriften som regulerer omfanget av brukerrettet praksis, samt læringsutbyttene i
praksisemnene. Om praksisstudier sier forskriften om nasjonal retningslinje for
vernepleierutdanning:
Vernepleierutdanning er en profesjonsutdanning og praksis er en viktig læringsarena. Det er
læringsutbyttebeskrivelsene som skal styre innhold og omfang av praksisstudier(…) Det skal være
minimum 30 uker brukerrettet praksis. (§20 Praksisstudier)
Det er læringsutbyttene i praksisemnene som styrer hvilke praksissteder som er relevante
læringsarenaer for våre studenter. Det er et bredt tilfang av ulike tjenester og tilbud som kan være
relevante, noe som gjør det mulig å finne praksisplasser selv om vi samlet sett i FSH har et stort antall
studenter. Den perioden det er knyttet størst utfordring til å finne nok praksisplasser er praksisemnet
Helsehjelp, da dette er praksissteder som også benyttes i stor grad av sykepleie. Dette er en av
grunnene til at vi har valgt å plassere denne praksisen på høstsemestret for deltidsstudetene
(heltidsstudentene gjennomfører denne praksisen på våresemestret). Dette vil gi en fordeling av
trykket på praksisplasser som allerede tar imot mange av våre studenter.
Studiemodellen (se s.7) viser at utdanningen har 4 praksisemner over til sammen 34 uker.
PRA1021, Sammensatte behov og hverdagsliv (5 stp.)
PRA1022, Helsehjelp (10 stp.)
PRA2027, Samfunnsdeltakelse (20 stp.)
PRA2028, Fagutvikling i helsetjenestene (15 stp.)
Omfang og organisering er valgt for å sikre god kobling mellom teori og praksisemner, og en
progresjon i studiet. Hvert praksisemne har dedikerte læringsutbytter som er valgt ut fordi de egner
seg å jobbe med tilknyttet praktisk utøvelse av faget. Praksisemnene er en integrert del av studiet, og
er knyttet til de andre emnene på følgende måte:
Det første praksis emnet, PRA1021 Sammensatte behov og hverdagsliv, skal gi studentene erfaring
med å bistå mennesker med sammensatte behov, med det de har behov for bistand til i deres
hverdagsliv. Dette emnet er lagt tidlig i studiet for at studentene skal få egenerfaring med de
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temaene vi jobber med i VPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter i samme semester.
PRA1022, Helsehjelp bygger videre på læringsutbytter VPL1006 Helse, funksjonshemming og
sykdom, der studentene jobber med teorigrunnlag og praktiske ferdigheter som er relevante for å yte
helsehjelp. I denne praksisen skal studentene opparbeide seg kompetanse i å yte helsehjelp til
spesifikke målgrupper og individer, samt å kunne begrunne valg de tar faglig. Neste praksisemne er
PRA2027 Samfunnsdeltakelse, her skal studentene få erfaring med tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse gjennom miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.
Læringsutbyttene i praksisen bygger på læringsutbytter i det foregående emnet DELVPL2002-1
Habilitering og rehabilitering. Læringsutbyttet fra praksisemnet vil bli sentralt for å jobbe med
DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid som følger etter praksisperioden. Dette legger til rette for en
gradvis progresjon i studentenes kompetanse på dette området. Det siste praksisemnet kommer i
7.semester. Her skal studentene få mulighet til å ta aktiv del i fagutviklingen i tjenestene. PRA2028
Fagutvikling i helsetjenestene er knyttet sammen med VPL2004 Bacheloroppgave vernepleie ved at
studentene skriver bacheloroppgaver om tematikk som er relevant for praksisplassen.
Fakultetsadministrasjonen sikrer formelle avtaler med praksisfeltet og koordinerer forespørsel om
praksisplasser i vårsemestret før påfølgende studieår. Samarbeidsavtalene regulerer ansvar, roller,
kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer jamfør forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfaglig utdanninger (vedlegg 1). Det er sendt ut avtaler til alle samarbeidsparter.
Tabell 6 viser hvilke avtaler som er signert (de signerte avtaler i vedlegg 6), og hvilke
samarbeidsparter vi fortsatt venter på signering fra. Praksiskoordinator i administrasjonen lager lister
over aktuelle praksisplasser. Praksisavtalene er gyldig i 5 år, fram til 2025. Avtalene gjøres på
overordnet nivå, med kommuner og helseforetak. Avtalene gjelder for alle studieprogrammene i FSH
som har praksis. gjøres i underliggende appendiks. Under de overordnede avtalene ligger appendiks
for hvert praksissted som spesifiserer hvilke praksisemner vi har behov for praksisplasser til og
hvilket antall studenter som skal til de ulike praksisplassene. Appendiks kan revideres årlig.
For å kvalitetssikre gjennomføringen av praksis har vi en faglig praksiskontakt i 20% stilling. Den
faglige praksiskontakten er kontaktperson for studenter, administrasjon, fagansatte og praksisfeltet
når det gjelder praksis i vernepleierutdanninga. Funksjonen har også ansvaret for å kvalitetssikre
praksisplassene i samarbeid med praksiskoordinator i administrasjonen. Videre jobber den faglige
praksiskontakten med å utvide nettverket med praksisplasser i deler av tjenesteapparatet som de
generelle samarbeidsavtalene ikke dekker. Det er den faglige praksiskontakten og praksiskoordinator
i administrasjonen fordeler praksisplasser til studentene i samarbeid med emneansvarlige, med fokus
på praksisemnets læringsutbytter og studentenes individuelle læringsprosess.
Veiledningskompetanse er et område som løftes fram som et satsningsområde i utdanninger med
praksis 4 som det må jobbes videre med. Fakultetet tilbyr Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag
1 på 10 studiepoeng som praksisveilederne oppfordres til å søke på. Fakultetet tilbyr også
Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag 2 på 20 studiepoeng. Veiledningspedagogikk for helse
og sosialfag 1 og 2 er under revidering. Planen er å tilby det første emnet som et heldigitalt emne og
at det andre emnet går mer i dybden på veiledningspedagogikken for de som ønsker en mer
omfattende kompetanse innenfor feltet. Forutsatt at dette blir akkreditert vil det tilbys fra neste
studieår. Praksisavtalene regulerer ansvarsfordelingen mellom universitetet og praksisfeltet. Når det
4

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.
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gjelder ansvaret for å sikre at praksisveilederne har riktig kompetanse er det praksistilbyderne som er
ansvarlig for det (se vedlegg 6).
Studentene er i direkte brukerrettet praksis i minimum 30 timer i uka. Studentene har rett på å få
veiledning gjennom praksisperioden fra praksisveilederen. Alle studenter har en navngitt
kontaktlærer. Dette er en av de vitenskapelige ansatte i fagmiljøet, som foregår som et bindeledd
kontaktperson mellom praksissted, student og universitet. Kontaktlæreren bistår studenten hvis det
oppstår utfordringer underveis i praksisen. Alle praksisemner har sammensatt vurdering bestående
av to arbeidskrav og praksisgjennomføring.

Praksis
Studenten skal gjennom praksisstudiet få kjennskap til lovgrunnlag, organisering og utøvelse
av helsehjelp ved praksisstedet. Veiledet praksis skal gi studenten muligheter til utvikling av
ferdigheter i planlegging, gjennomføring og evaluering av forsvarlig helsehjelp til
praksisstedets målgruppe. Samt kompetanse til å identifisere og utveksle synspunkter om
faglige- og etiske problemstillinger i utøvelsen av helsehjelp.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontrakt
Studenten skal sammen med praksisveileder utforme en veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid med læringsutbyttene. Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for egenstudier og veiledning i praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å strukturere egenstudiene og praksiserfaringene. I
rapporten skal studenten synliggjør eget arbeid med læringsutbyttene for emnet, reflekterer
over eget læringsutbytte og nye læringsbehov.

87

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid - versjon 18.11.2020

Tabell 6 – Oversikt over signerte samarbeidsavtaler med praksis (de signerte avtalene ligger i vedlegg
6).

Region Salten
Signert x 2
Bodø kommune
ok
Saltdal kommune
ok
Fauske kommune
Sørfold kommune
ok
Hamarøy kommune
ok
Steigen kommune
ok
Meløy kommune
ok
Gildeskål kommune
ok
Beiarn kommune
ok
Røst kommune
ok
Valnesfjord helsesportssenter
ok
Region Vesterålen
Sortland kommune
Hadsel kommune
Øksnes
Bø
Andøy
Lødingen
Vågan
Vestvågøy
Flakstad
Region Helgeland
Rana kommune
Hemnes kommune
Nesna kommune
Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Alstahaug kommune
Herøy kommune
Dønna kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Træna kommune
Bindal kommune
Brønnøy kommune
Rødøy kommune

Sømna kommune

ok

Vevelstad kommune
Vega kommune

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok

ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
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Region Levanger
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Inderøy kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Indre Fosen kommune
Betania Sparbu

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Region Namsos
Flatanger kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Leka kommune
Lierne kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Snåsa kommune
Namdal Rehabilitering
Kastvollen Rehabilitering

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Helseforetakene
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset HF
Helse Nord-Trøndelag HF

ok
ok
ok
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Vedlegg til krav til studietilbudet:
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning
Studieplan Bachelor vernepleie
Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie,
vernepleie, farmasi og paramedisin
Avtaler om studentutveksling
Praksisavtaler
Tekst til vitnemål
Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS
Mandat for arbeidsgruppe for samhandling av fagmiljøene i BSV
utdanningene
Bekreftelse på forlenging av internasjonale avtaler
Rapport BSV-utdanningene - april 2020
Mulighetsrommet for integrering av de sosialfaglige miljøene i Nord
universitet foreløpig rapport Oktober 2020
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3) Krav til fagmiljø (Studiekvaitetsforskriften §2-3)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Stabilt fagmiljø
Vernepleierutdanning fikk sin første rammeplan i 1986. Den relativt korte historien til utdanningen
betyr at det akademiske miljøet er lite, og vernepleiere med toppkompetanse er fortsatt i fåtall
nasjonalt. Alle de 11 vernepleierutdanningene har utfordringer med å fylle stillinger med
vernepleiere med første- og toppkompetanse. Internasjonalt finnes ingen tilsvarende utdanning, slik
at fag- og forskningsmiljøet totalt sett er lite. Dette gjør tilgangen på kvalifiserte vitenskapelige
ansatte begrenset, samtidig som kvalifiserte ansatte er attraktive på arbeidsmarkedet. Fagmiljøet
som er tilknyttet studiet, beskrevet i tabell 9 og 10, er stabilt, men lite. Det er viktig å jobbe
kontinuerlig med å sikre stabilitet og samtidig sikre at det finnes rom for å fortsette arbeidet med
forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er et mål at alle ansatte skal ha egne
kompetansehevingsplaner.
Vernepleierutdanningen har arbeidet målbevisst for å øke andelen førstekompetente ved
utdanningen, og i tillegg har to av førsteamanuensene deltatt i professorkvalifiseringsprogram, Lily
Appoh og Anita Berg. Vernepleierutdanningen har satset på å bidra til at fagpersoner som har vært
tilknyttet vernepleierutdanningen har fått mulighet til å utvikle sin formelle kompetanse samtidig
som vi har ivaretatt utdanning av vernepleiere. Vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning, og
det har vært ønskelig å rekruttere ansatte med ulik kompetanse som kan supplere hverandre for å gi
studentene undervisere og veiledere med høy kompetanse innenfor de sentrale områdene i
utdanningen. Langsiktig rekrutteringsarbeid, der midlertidig og faste ansatte har blitt oppfordret til å
delta i prosjekt og ta mastergrad og doktorgrader har resultert i et stabilt fagmiljø.
Fagmiljøets størrelse i forhold til antall studenter
Med de ansatte som har stilling i dag vil fagmiljøet høsten 2020 bestå av 9 ansatte med hovedstilling
i universitet, til sammen 8,15 stilling (se detaljert beskrivelse i tabell 9). Dette gir 0,07 ansatte per
student (se tabell 7).
Tabell 7 Antall studenter i studiekull, som er aktive per august 2020 (data hentet fra FS):
Kull
2020
2019
2018
Tilsammen

Antall studenter
45
39
33
117

Fagmiljøets sammensetning
Som tidligere nevnt er vernepleierutdanningen en helse- og sosialfaglig utdanning, noe som
gjenspeiles i kompetansen til de ansatte i fagmiljøet. Fagmiljøet består av ansatte som har ulik
grunnutdanning, som vernepleiere, sykepleier, sosionomer. I tillegg til en ansatt med
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disiplinutdanning innenfor psykologi. Utover grunnutdanningene representerer også fagmiljøet et
bredt spekter med fagområder gjennom videreutdanninger, master- og doktorgrader og
praksiserfaring. Variasjon i kompetansen til de ansatte er nødvendig for å dekke de sentrale emnene i
studieprogrammet. Det planlegges å lyse ut en 100% stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap,
da en av de ansatte som ivaretok sentrale deler av de helsefaglige emnene har gått over i en annen
stilling utenfor organisasjonen. I tillegg vil det være behov for å utvide fagmiljøet for å kunne tilby
vernepleierutdanning både i Bodø og Namsos, samt å være i posisjon til å levere deltidsutdanning på
studiesteder i regioner som har behov for denne kompetansen. Det planlegge å utlyse to stillinger
som førsteamanuensis i miljøterapi/vernepleie med kontorsted Bodø. Utlysningstekstene er godkjent
av dekan og sendes til ansettelsesutvalgsmøtet i desember.
På noen områder benytter vi kompetanse utenfor fagmiljøet på utdanningen. Når det gjelder
undervisning i legemiddelregning samarbeider vi med sykepleieutdanningen. Det er utviklet et
studentaktivt opplegg, som har gitt gode resultater på eksamen. Vernepleiere og sykepleiere
forventes å mestre samme typer oppgaver i praksisfeltet, og vi ser det som en styrke at de får samme
undervisning og ferdighetstrening fra universitetet. Vi leier inn eksterne på spesifikke deler av
miljøterapifaget da dette krever spesifikk kompetanse vi ikke dekker internt. Eksempler på dette er
aktivitetsfag som dans, vannaktivitet og musikk.
Integrering av de sosialfaglige miljøene ved Nord universitet
Vernepleie utdanning er som tidligere beskrevet en helse og sosialfaglig utdanning. I Nord universitet er
det sosialfaglige miljøet delt på to fakultet. Bachelor programmene i barnevern og sosialt arbeid er
organisert i Fakultet for samfunnsvitenskap og bachelor programmet i vernepleie er organisert i Fakultet
for sykepleie og helsevitenskap. Organiseringen har gjort at det har vært liten grad av utveksling av
kompetanse på tvers av disse miljøene. Som nevnt i innledningen er vi i en prosess med å etablere økt
samhandling på tvers av de sosialfaglige miljøene både når det gjelder utdanning og forskning (vedlegg 16
og 17).
Arbeidet har vist at fagmiljøene har mange felles faglige områder som gjør det interessant å samhandle på
tvers for å ta i bruk ressurser som allerede finnes i organisasjonen. Det foreligger også et stort potensiale i
å utvikle felles læringsressurser for studentene, og felles forskningsprosjekter. Siste avleverte rapport
(vedlegg 17) på dette arbeidet foreslår følgende tiltak for å utvikle et felles sosialfaglig miljø:
• Etablere årlig Sosialfaglig Forskningskonferanse.
• Etablere Sosialfaglig Fellesforum for utdanning.
• Utvikle et administrativt system for utveksling av kompetanse på tvers av fakultetene.
• Utvikle felles portefølje for valgemner.
• Akkreditere og tilby tverrfakultære emner i veiledningspedagogikk.
• Etablere samarbeid om en langsiktig helhetlig plan for studieportefølje på tvers av fakultet.
• Etablere et koordinerende praksisteam.
Det første felles seminaret som omhandlet forskning ble gjennomført 12.11.2020 på Teams, og det
planlegges seminar med fokus på både utdanning og forskning i vårsemestret.
For å etablere bred samhandling i det sosialfaglige miljøet i universitetet er det behov for å etablere
strukturer som støtter samhandling. En viktig faktor i dette er å få på plass en administrativ løsning der
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fagpersoner kan samhandle på tvers av fakultet uten at det utløser stor arbeidsmengde i form av
timeregistrering og internfakturering. Dette har tidligere vært en utfordring i vår organisasjon. Her må
administrasjonene i de to fakultetene utarbeide og pilotere en modell for registering av ressursforbruk
som støtter samhandling på tvers av budsjettområdene. Dette arbeidet vil ha betydning også for
samhandling mellom andre fagmiljø i universitetet.
Målsettingen for dette arbeidet er at vi skal kunne benytte fagpersoner på tvers av fagmiljø langt mer
dynamisk enn det vi gjør i dag. Men dette arbeidet er ikke sluttført per i dag.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Relevant utdanningsfaglig kompetanse er et krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk tilsvarnede 10
studiepoeng og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord
universitet har et institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig
kompetanse. Universitet- og høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk
basiskompetanse, og disse angir en rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha.
Institusjonene skal også sikre at den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert.
Forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord
universitet. Dette gjelder også generelt i UH-sektoren.
Det er i universitetet utarbeidet utfyllende bestemmelser til forskriften (Vedlegg 8) for å sikre at de
vitenskapelige ansatte som ansettes eller får opprykk har den pedagogiske kompetansen
stillingskategorien tilsier. Å sikre dokumentert formell utdanningsfaglig kompetanse er et
satsningsområde ved utdanningen, der utvikling av pedagogisk CV vil være en naturlig vei for mange i
fagmiljøet. Ansatte vil også oppfordres til å ta universitetspedagogikk som tilbys på universitetet.
De ansatte ved utdanningen har lang pedagogisk erfaring, fra 6- 20 år, og pedagogisk utviklingsarbeid
har vært høyt prioritert i fagmiljøet over svært lang tid. Eksempelvis var utdanningen var en av de
første utdanningene i landet som innførte mappe som vurdering og læringsform i 2001. Fagmiljøet
har lagt vekt på varierte og studentaktive læringsformer, der studentene skal ha mulighet til å utvikle
en profesjonell kompetanse bestående av kunnskaper og ferdigheter, der deres personlige
kompetanse også ses som en del av sluttkompetansen til studenten. Fagmiljøet prioriterer hyppige
møter for de vitenskapelige ansatte der tilrettelegging for læring, inkludert vurderingsformer, har
vært gjennomgående tema. Dette er kompetanse som har blitt bygd opp over år, og som må ses mer
som en felles kompetanse enn summen av den enkeltes formelle kompetanse og
undervisningserfaring. I dette arbeidet er også studentenes tilbakemeldinger på det pedagogiske
opplegget viktig for å utvikle utdanningen. De har mulighet for å gi tilbakemelding direkte til ansatte
da vi er tilgjengelig på våre kontorer en stor del av den tiden vi ikke underviser eller veileder, og
gjennom emneevalueringer, i referansegrupper, dialogmøter og i studieprogramrådet.
Nye ansatte inkluderes i samtaler om pedagogisk tilrettelegging både i møter og i enkeltsamtaler
mellom kollegaer. Erfaringer og materiale fra tidligere læringsaktiviteter og eksamener deles for å gi
de som er nye et utgangspunkt for det arbeidet de skal inn i.
Fagmiljøet har høy digital kompetanse. Denne har blant annet blitt utviklet i arbeidet med
deltidsstudenter der undervisning og veiledning over Skype, og opptak av undervisning har vært
viktige verktøy i samhandlingen med studenter. Canvas benyttes aktivt til kommunikasjon med
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studenter. Studentene får i stor grad mulighet for å få underveis vurderinger som i all hovedsak gis
digitalt. Det benyttes også ulike presentasjons og samhandlingsformer når studenter og undervisere
er på samme sted. Det kan være samskriving, interaktiv quiz, dynamiske Prezi eller ved bruk av
applikasjoner som Mentimeter.
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Tabell 8 – Utdanningsfaglig kompetanse
Utdanningsfaglig erfaring
Ind. oppfølging stud. saker

Veiledning i grupper

Oppfølging i praksis

Underveis vurdering

Veiledning Bachelor oppgaver

Sensurering

Undervisning

Veiledning på nett

Undervisning på nett

Utvikling av nye emner

Digitale verktøy **

Samarbeidsprosjekter med praksis

2000-

Emneansvar *

Veiledning og
konsultasjonsmetodikk
(30 stp.) 2002

Faglig ledelse

Oddbjørn
Johansen

Utdanningsfaglig
utdanning
Tidsperiode

Ansatte
som
bidrar
faglig

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

d.d.

Kommentar

Har deltatt i flere pedagogiske
utviklingsarbeid.
Har ansvar for førstelektor og
dosentkvalifiseringsprogrammet
ved fakultet. Behersker ulike
digitale verktøy og
læringsplattformer. Har
samarbeidet mye med
praksisfeltet vedrørende
fagutvikling og utprøving av
modeller for kombinerte stillinger
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Anita Berg

Veiledning og
konsultasjonspedagogikk
(60 stp.) 2005 HiNT

2001dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har jfr. CV deltatt i mange
pedagogiske utviklingsarbeider.
Har veiledet på masterkandidater.
Har kurs i veiledning av Ph.d.kandidater

Hovedfag i
spesialpedagogikk
(60VT) 2007 NTNU
Har startet på Uniped
programmet på Nord i
høst
Lily Appoh

Universitets-pedagogikk
(UNIPED) 2017

2014dd

Gunn Eva
Solum
Myren

Høgskolepedagogikk
Høgskolen i Nord –
Trøndelag (10 stp.) 2003

2003dd

x

Kristin Berre
Ørjasæter

Veiledningspedagogikk

2012dd

x

HiNT (10stp) 2006

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Veiledning av masterkandidater.
Jobber med internasjonalisering,
praksis i utlandet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har veiledet masterkandidater.
Har jobbet over flere år med
alternative praksisarenaer og
fagutvikling i samspill med
praksisfeltet.

x

x

x

x

x

x

95

x

x

x

x

x

x

x

Erfaring med å omlegge
undervisning til å omfavne mer
studentaktive læringsformer og
mindre tavleundervisning, hvor
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bruk av case, rollespill og
diskusjoner/refleksjoner i større
grad benyttes.

Ingunn
Skjesol

Veiledning og
konsultasjonspedagogikk,
HiNT 2009 (30 stp.)

2009dd.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30% stilling i et år, 2013-2014 for
å utvikle bruken av digitale
verktøy i undervisning og
veiledning i helsefagavdelingen i
HiNT.
Mentor ved Uniped programmet
ved Nord universitet.

Eva
Johnsen
Aglen

Veilednings- og
konsultasjonsmetodikk
(30 stp.) HiNT 2002

2001dd

x

x

x

x

x

x

Pedagogisk grunnfag
(20VT) 2001

x

x

x

x

x

x

Faglig praksiskontakt, et
bindeledd mellom
emneansvarlige for praksisemner
og administrasjon og praksisfeltet;
bl.a. ansvar for kvalitetssikring av
avtaler. Videre jobbe med å
utvide nettverket med
praksisplasser i deler av
tjenesteapparatet som de
generelle samarbeidsavtalene
ikke dekker. Hovedansvar for
kontakt med praksisfeltet.
Prosjektleder for et
praksisprosjekt, kvalitetssikring av
praksisplassbeskrivelser, gjøre
fordeling av praksisplasser med
fokus på praksisemnets
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læringsutbytter og studentenes
individuelle læringsprosess.
Kontaktperson for studentene
vedr praksis.
Hilde
Guddingsmo

Master i pedagogikk

2014dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har over en lengre periode
benyttet digitale flater i
kombinasjon med praktiske
øvelser for å legge til rette for
studentaktiv læring.
Har erfaring med
ferdighetstrening og undervisning
som gjennomføres sammen med
personer som har erfaring som
tjenestemottakere.
Har fulgt opp studenter i
alternativt organisert praksis.

Heidi Haug
Fjone

Høgskolepedagogikk

1996dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har over en lengre periode vært
studieleder for videreutdanning
og master i psykisk helsearbeid
ved HiNT.
Har vært aktiv i utviklingen av nye
emner både ved HiNT og NTNU på
feltet psykisk helsearbeid, samt
hatt ansvar for akkreditering av
videre utdanningen og masterløp
ved HiNT/Nord i 1998,2013 og
2018.
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Har vært veileder på bachelor på
sykepleie og vernepleie, samt
masternivå.
Har vært eksternsensor over
mange år på videreutdanning i
psykisk helsearbeid og Bachelor
sykepleie.
* Emneansvar inkluderer timeplanlegging, utarbeidelse av pensum, utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning
** Digitaleverktøy som Fronter, Canvas, Inspera, Teams, Zoom og Office 360
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet ligger som nevnt under Faggruppe for Vernepleie og psykisk helsearbeid ved Fakultet
for sykepleie og helsevitenskap. Det er ansatt en faggruppeleder i full stilling. I tillegg er en av de
vitenskapelig ansatte utnevnt som studieprogramansvarlig (SPA) i 30% stilling. Ansvar for
kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til faggruppeleder og SPA.
Dette er nærmere beskrevet i mandat for faggruppeleder (Vedlegg 9) og mandat for SPA (Vedlegg
10). Vi gjengir noe av innholdet i mandatene her:
Faggruppeleder har det overordnede strategiske lederansvaret for faggruppen og har et særlig
ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens kompetanseprofil innen forskning,
innovasjon, undervisning og formidling. Faggruppeleder er leder for faggruppens SPA.
Faggruppeleders definerte ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studier er som følger (utdrag
fra mandat):
-

Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene i utdanningsprogrammene i henhold til
forskrifter og lovverk

-

Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller tilsynsforskriften og
annet lovverk til enhver tid

-

Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering

-

Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieprogramansvarlig og emneansvarlige

Studieprogramansvarlig har følgende definerte ansvar knyttet til kvalitetssikring og –utvikling av
studieprogrammet (utdrag fra mandat):
-

Lede, legge frem saker og gjennomføre minimum et årlig møte i studieprogramrådet

-

Sikre et kollektivt ansvar for studiet i fagmiljøet

-

Planlegge og utvikle fag- og studieplaner, herunder utvikle og sikre programmets faglige
profil, design, innhold, pedagogiske kvalitet og relevans.

-

Sikre og utvikle internasjonalisering i studieprogrammet

-

Avdekke og utbedre eventuell svikt kvalitet, herunder også følge opp avvik sammen med
faggruppeleder

-

Sikre og utvikle et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet

-

Kontinuerlig kvalitetssikre hele studieløpet og igangsette studiekvalitetshevende tiltak og
oppfølging av disse

-

Utarbeide en årlig studieprogramrapport

-

Sikre forskningsbasert faglig innhold og undervisningsformer i programmet
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Det er foretatt forventningsavklaring og fordeling av konkrete ansvarsoppgaver knyttet til
studietilbudet mellom faggruppeleder og studieprogramansvarlig, og disse to har et løpende og tett
samarbeid.
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
Fagmiljøet består av 9 ansatte med hovedstilling i Nord universitet. 8 personer i hele stillinger, en person i halv stilling. En av de ansatte i full stilling, er
tenkt å ha deler av stillingen tilknytte den nye masteren i helsevitenskap på FSH, og bidrar derfor inn i fagmiljøet til vernepleierutdanninga med 0,65%
stilling. Dette utgjør samlet 8,15 fulle stillinger. Av disse har en av de ansatte toppkompetanse, og seks førstekompetanse. Dette utgjør en prosent på
81,6% andel topp- og førstekompetanse i fagmiljøet. En av de ansatte er i sluttfasen på phd løpet og forventes å levere avhandlng i inneværende studieår.
Når det oppnås førstekompetanse i denne stillingen vil fagmiljøet bestå av en med toppkompetanse og sju med førstekompetanse. Dette vil utgjøre en
prosent på 93,87 topp- og førstekompetanse i fagmiljøet, og sikrer førstekompetanse i alle emne i studiet (se tabell 11). Emnene i studieplanen er bygd på
kompetanseområdene i forskriften om nasjonalretningslinje for vernepleierutdanning.
Tabell 9: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

Ansatte som
bidrar faglig

2

Stillings-betegnelse
1

3

Anset
telsesforhol
d

4

5

6

7

U&V

FoU

Annet

Faglige årsverk i studiet

Totalt3

8

Årsverk i andre studier
****

9

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

10

Ekstern
praksiserfaring5
Antall år

Årstall

2

Oddbjørn
Johansen

Dosent 100%
i profesjonskunnskap

1

0,6

0,4

DELVPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter*
HEL1000 Helsepersonells felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag *
PRA1021 Sammensatte behov og hverdagsliv*
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene
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Anita Berg

Førsteamanuensis i 100%
sosiologi

1

0,6

0,4

DELVPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
HEL1000 Helsepersonells felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie*
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene*

3

19982001

Lily Appoh

Førsteamanuensis 100%
i psykologi

1

0,6

0,4

2

19992001

Gunn Eva
Solum Myren

Førsteamanuensis 100%
i helsevitenskap

1

0,6

0,4

VPL1006 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
VPL1008 Folkehelsearbeid*
PRA2027 Samfunnsdeltagelse*
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene
VPL1006 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom*
PRA1022 Helsehjelp*
DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028Fagutvikling i velferdstjenestene

16

19872003

Kristin Berre
Ørjasæter

Førsteamanuensis 100%
i helse- og
sosialvitenskap

0,65

0,45

0,2

15

19982012

Førsteamanuensis i 100%
samfunnsvitenskap

1

0,6

0,4

HEL1000 Helsepersonells felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
DELVPL2002-1 Habilitering og rehabilitering*
HEL1001 Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene *
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene

8

20012009

0,5

0,4

0,1

PRA1021 Sammensatte behov og hverdagsliv
VPL2003 Medborgerskap og likeverdige tjenester
DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid

7 1994 –
2001

Ingunn Skjesol

Eva Johnsen
Aglen

Universitetslektor

50%

Planlagt inn i Master i DELVPL2002-2 Miljøterapeutisk arbeid*
helsevitenskap PRA2027 Samfunnsdeltagelse
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene
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Heidi Haug
Fjone

Hilde
Guddingsmo
**

Førstelektor i 100%
psykisk helsearbeid

1

0,7

0,3

VPL1006 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
HEL1001 Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene
VPL2003 Medborgerskap og likeverdige tjenester
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene

Universitetslektor 100%

1

0,9

0,1

DELVPL1004 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
HEL1000 helsepersonells fellesverdi- og
kunnskapsgrunnlag
DELVPL2002-1 Habilitering og rehabilitering
VPL2003 Medborgerskap og likeverdige tjenester*
PRA2027 Samfunnsdeltagelse
VPL2004 Bacheloroppgave, vernepleie
PRA2028 Fagutvikling i velferdstjenestene

SUM

8,15

5,45

2,70

* Emneansvarlig
** Hilde Guddingsmo er i sluttfasen på sitt phd løp og forventes å levere avhandling i inneværende studieår.
*** Alle ansatte tar undervisningoppdrag på sine kompetanseområder ved andre utdanninger i fakultetet når det er kapasitet til det.
1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, Ikke H/Time).
Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og
veiledning), FoU/KU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” kan
om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.
4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring.
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Tabell 10: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

Ansatte som
bidrar faglig

2

Stillings-betegnelse

3

Ansettelses-forhold

9

Formell pedagogisk
kompetanse3

10

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

11

Ekstern praksiserfaring
Antall år

Marianne
Brattgjerd
Paula Haugan

Ottar
Bjerkeseth

Stipendiat

100% fast stilling
tilknyttet
sykepleieutdanninga
Førstelektor
100% fast stilling
tilknyttet faggruppa
for vernepleie og
psykisk helsearbeid
Professor
100% fast stilling
tilknyttet faggruppa
for vernepleie og
psykisk helsearbeid

Årstall

Legemiddelregning og
legemiddelhåndtering

11

2001-2012

Veiledningspedagogikk 3

MI
Saksbehandling

25

1985-2010

Forsvarets ped.utdanning

Helse og sykdom

23

1994-2008
2011-dd

Forskningsveilederutdanning
NTNU

På fakultetet har vi jobbet med bedre ressursutnyttelse på tvers av fagmiljø. Tabell 10 viser fagpersoner som bidrar inn i utdanningen fra andre fagmiljø. Vi
er også i startfasen med å etablere et samarbeid med de andre sosialfaglige utdanningene i universitetet. Bachelorutdanningene i Barnevern og Sosialt
arbeid ligger til FSV og her er det et uutnyttet potensiale for samhandling, utvikling og ressursutnyttelse. I tillegg benyttes eksterninnleie til enkelt tema
innenfor aktivitetsfag, på et omfang på ca 100 pedagogiske timer i året.
For å sikre god studiekvalitet og videre utvikling av studiet som ivaretar både heltid og deltidsutdanningen vil de vitenskapelig ansatte ha emneansvar for
et emne både på heltid og deltid når dette går i samme studieår.
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Tabell 11 Førstekompetanse i sentrale deler av studiet
Emnekode

Emne

STP

Emneansvarlig

DELVPL1004

Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter

20

Oddbjørn Johansen, dosent

HEL1000

Helsepersonells felles verdi- og kunnskapsgrunnlag

5

Oddbjørn Johansen, dosent

PRA1021

Sammensatte behov og hverdagsliv

5

Oddbjørn Johansen, dosent

VPL1006

Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom

20

Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis

PRA1022

Helsehjelp

10

Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis

DELVPL2002-1

Habilitering og rehabilitering

10

Ingunn Skjesol, førsteamanuensis

DELVPL2002-2

Miljøterapeutisk arbeid

20

Kristin Berre Ørjasæter, førsteamanuensis

VPL1008

Folkehelsearbeid

10

Lily Appoh, førsteamanuensis

PRA2027

Samfunnsdeltagelse

20

Lily Appoh, førsteamanuensis

HEL1001

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

5

Ingunn Skjesol, førsteamanuensis

VPL2003

Medborgerskap og likeverdige tjenester

20

Hilde Guddingsmo, universitetslektor*

VPL2004

Bacheloroppgave, vernepleie

20

Anita Berg, førsteamanuensis

PRA1028

Fagutvikling i velferdstjenestene

15

Anita Berg, førsteamanuensis

* Hilde Guddingsmo er i sluttfasen på sitt Phd løp og forventes å levere avhandling i inneværende studieår, og vi etter disputas søke opprykk til førsteamanuensis.
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
Strategisk plan for Nord universitet tolker vi til å videreføre fokuset på praksisnær FoU-virksomhet:
Gjennom sin forskning skal universitet videreutvikle profesjonsutdanningene for å sikre kvalitativt
gode helse-, velferds-, og oppveksttjenester basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
datamateriale. Denne forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært
samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Brukernes rettigheter, lokale forhold og
bruken av moderne digitale løsninger og velferdsteknologi er en naturlig del av dette.
I FSH sitt strategidokument er dette konkretisert i tre satsingsområder innen FoU der det ene er
praksisnær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.
For vernepleierutdanningen er det naturlig å legge vekt på at vår praksisnære forskning primært skal
foregå innenfor samarbeid med de kommunale velferdstjenesten, og da spesielt den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Som en følge av samhandlingsreformen ble Lov om kommunale
helsetjenester og Lov om sosiale tjenester i kommunene slått sammen til Lov om kommunale helseog omsorgstjenester. Dette innebærer en utvidet forståelse av helsebegrepet, og at helse- og
omsorgstjenester omfatter mer enn det en vanligvis forbinder med helsetjenester.
Vernepleierutdanningen har hatt et nært samarbeid med vår region både når det gjelder forskning
og utviklingsaktivitet.
Fagmiljøet har over mange år jobbet med å utvikle kompetansen til de ansatte gjennom praksisnære
forskningsprosjekt. Fra starten på 2000 har ansatte blitt oppfordret til å ta masterutdanning og etter
hvert doktorgrader. Dette har ført til at utdanningens fagmiljø i dag kan vise til en andel
førstekompetente og toppkompetente på 81,6 %. Med økt kompetanse både innen forskning,
prosjektledelse og faglig og pedagogisk utviklingsarbeid har også omfanget og kvaliteten på
formidlingen av kunnskapsutviklingen til et større publikum økt. Vedlagte publikasjonsliste (vedlegg
7) viser at fagmiljøet publiserer i tidsskrifter, fagbøker og i populærvitenskapelige kanaler. Flere
artikler og bokkapittel er antatt for publisering i nærmeste framtid. Bred formidling av kunnskap
både skriftlig og muntlig har vært prioritert høyt i fagmiljøet, og de ansatte deltar i
samfunnsdebatten gjennom blant annet kronikker i papir og nettaviser. Eksempler på forsknings- og
utviklingsarbeid er gjengitt på under kapittel 2 punkt 6 og 7.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
Oversikt over nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere
Pedagogisk utviklingsarbeid
Vernepleie er en profesjon som kun finnes i Norge. For å sikre kvalitet i utdanninga og følge
utviklingen i feltet prioriteres et nasjonalt samarbeid med de andre utdanningene høyt. Det formelle
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samarbeidet er nettverk på overordnet nivå, og på spesifikke fagområder som er sentrale i
utdanningen.
•

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleiere (NFO-VPL)

NFO-VPL er opprettet av UHR- Helse og sosial for å løse fellesfaglige problemstillinger innen
forskning og utdanning innen vernepleiefaget. Fagorganene har som formål å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og
nasjonal koordinering. Dette er den nasjonale arenaen og hvor fagligledelse og
vitenskapelige representanter fra alle vernepleierutdanningene i Norge møtes.
Faggruppeleder Ingun Skjesol sitter i arbeidsutvalget i NFO-VPL.

•

•

Nasjonalt nettverk i miljøarbeid for vernepleierutdanninger

Dette er et selvorganisert nettverk drevet av utdanningene i felleskap basert på behovet for
å diskutere og utveksle faglige og pedagogiske problemstillinger innen fagområdet. Her
møtes undervisere og forskere som jobber med emner tilknyttet miljøarbeid minimum en
gang årlig. Et mål er her også å kalibrer det faglige innholdet og nivået mellom
utdanningsinstitusjonene. Alle vernepleierutdanningene i Norge er representert, og
nettverket ledes på omgang.
Nasjonalt helsefaglig nettverk for vernepleierutdanninger

Dette er et selvorganisert nettverk drevet av utdanningene i felleskap basert på behovet for å
diskutere og utveksle faglige og pedagogiske problemstillinger knyttet til helsefaget i
vernepleierutdanningen. Her møtes undervisere og forskere som jobber med emner
tilknyttet miljøarbeid minimum en gang årlig. Et mål er her også å kalibrer det faglige
innholdet og nivået mellom utdanningsinstitusjonene. Alle vernepleierutdanningene i Norge
er representert, og nettverket ledes på omgang.

Forskningsaktivitet
Oversikten viser områder der vi har etablert samarbeid utenfor utdanningen knyttet til
forskningsaktiviteten ved utdanningen.
Funksjonshemming
Funksjonshemming er et sentralt emne i vernepleierutdanning. I forskningsarbeidet på dette feltet
har vi spesielt fokus på forhold som fremmer og hemmer samfunnsdeltakelse og selvbestemmelse
for personer med funksjonsnedsettelser.
•

Forskningsgruppe ved NTNU samfunnsforskning, avdeling for Mangfold og inkludering
En bredt sammensatt forskningsgruppe med medlemmer som har bakgrunn i sosiologi,
helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi,
sosialantropologi og filosofi.

•

Forskningsgruppa Helse i kontekst (HEIKO), Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin
og helsevitenskap NTNU

•

NNFF, Norsk nettverk for funksjonshemmingsforskning.
NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med
forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.
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Helsefremming og folkehelse
Et sentralt fokus i vernepleierutdanninga er utvidet forståelse av helsebegrepet, og hvor
tilrettelegging for at man skal kunne bevare og fremme helse gjennom livsløpet og i hele
befolkningen.
•

Forebyggende og helsefremmende tiltak, forskningsgruppe ved RKBU Nord UiT,
Forskningsgruppen har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om
virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske
helse

•

Erasmus + nettverk knyttet til prosjektet IAS, Increasing accessibility of integrated ECEC
services to support all families with young children.
Nettverket består av forskere og fagfolk fra Norge, Finland, Belgia, Slovenia og
Polen.

•

FOU gruppe i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern MidtNorge, Kompetansesenter rus - Midt-Norge, Nord universitet, NTNU HUNT
forskningssenter, NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap,
Trøndelag Forskning og utvikling, NTNU Samfunnsforskning

•

Mangfold og inkludering, forskningsgruppe ved NTNU samfunnsforskning.
En bredt sammensatt forskningsgruppe med medlemmer som har bakgrunn i sosiologi,
helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi,
sosialantropologi og filosofi.

Recovery og meningsfulle aktiviteter
Recovery er satt på dagsorden innen psykisk helsearbeid nasjonalt så vel som internasjonalt de siste
tiårene. Recovery ses som individuell og sosial prosess med fokus på hvordan leve gode og
meningsfulle liv til tross for de utfordringer personene måtte ha. Å ha tilgang til allmenne
menneskerettigheter og reell mulighet for medborgerskap, ses som essensielt for at
recoveryprosesser kan skje. Vernepleiere vil i fremtidens helse- og sosialtjenester få en sentral rolle i
hvordan fagpersoner kan bidra til å støtte opp under recovery prosess hos personer med psykiske
funksjonsnedsettelser. Å legge til rette for meningsfulle aktiviteter og samfunnsdeltakelse er en måte
å jobbe sammen med mennesker som av ulike årsaker har havnet i en utenfor posisjon i samfunnet.
•

Arts Health - Early Career Research Network.
Et internasjonalt nettverk for unge forskere innen kunst og helse.

•

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Kompetansesentret er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, Helse Nord- Trøndelag
HF, Levanger kommune, Trøndelagfylkeskommune og Nord universitet.

•

Yale University, Department of Psychiatry, Program for Recovery and Community Health ved
professor Larry Davidson
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•

University of Nottingham, Faculty of Medicine & Health Sciences, ved førsteamanuensis
Theodore` Stickley

•

NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk og livslang
læring ved professor Ottar Ness.

•

NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.
Sentret er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning.

Velferdsteknologi
Økt bruk av velferdsteknologi har fått en sentral plass i styringsdokumenter på helse og
omsorgsfeltet. Det skal bidra til mer bærekraftige tjenester på systemnivå og mestring,
selvstendighet og sosial kontakt på individnivå. Vi er opptatt av hvilke muligheter og utfordringer
som oppstår for de som skal ta i bruk ny teknologi for å hindre sosial isolasjon. Hvordan fungerer
teknologien i menneskers hverdagsliv?
•

Forskningsgruppa Welfare Access Through Technology (WATT), OSLOMET

Tverrfaglig og tverrfakultær forskergruppe, forankret i fakultet for samfunnsvitenskap.
Forskningsgruppa samarbeider også med SIFO ved forskningsinstitutt ved Senter for velferdsog arbeidslivsforskning, gründerselskapet No Isolation og Oslo kommune.

Inkluderende forskning
Det er stadig større fokus på brukerinvolvering i forskning. En av de gruppene som i svært liten grad
har vært invitert til å delta i forskningsprosessen er mennesker med utviklingshemming. Over mange
år har vernepleierutdanninga jobbet sammen med andre utdanningsinstitusjoner i prosjekter der
mennesker med utviklingshemming tar aktiv del i forskningsprosessen. Dette arbeidet har blant
annet ført til at det ble etablert et nasjonalt nettverk for inkluderende forskning.
•

Nettverk for inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming.

Nettverket er bredt sammensatt og består av

Forskere fra universitet og høgskolesektoren i Norge fra Nord, HIOF, UiT, HINN,
NTNU, USN, HIOA, HIM, VID, HVL.
Internasjonale forskere fra University of Southampton og Catholic University of
Applied Sciences Freiburg
Kommuner, sykehus og videregående skoler; Ålesund kommune, Oslo
universitetssykehus, Nedre Eiker kommune, Hellerud vgs.
Nasjonale kompetansesentre; RHAB, NAKU, Aldring og helse
Fagorganisasjoner; Felles organisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere.
Nettverket ledes av Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis ved Nord universitet.
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(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
For å kvalitetssikre gjennomføringen av praksis har vi en faglig praksiskontakt i 20% stilling. Den
faglige praksiskontakten er kontaktperson for studenter, administrasjon, fagansatte og praksisfeltet
når det gjelder praksis i vernepleierutdanninga. Funksjonen har også ansvaret for å kvalitetssikre
praksisplassene i samarbeid med praksiskoordinator i administrasjonen. Videre jobber
praksiskontakten med å utvide nettverket med praksisplasser i deler av tjenesteapparatet som de
generelle samarbeidsavtalene ikke dekker. De siste to årene har utdanningen drevet et
praksisprosjekt for å se på hvordan utdanningen og praksisfeltet kan samarbeide for å legge til rette
for at praksis er en god læringsarena.
Det er den faglige praksiskontakten og praksiskoordinator i administrasjonen som fordeler
praksisplasser til studentene i samarbeid med emneansvarlige, med fokus på praksisemnets
læringsutbytter og studentenes individuelle læringsprosess.
Fagmiljøet er opptatt av å ha et tett samarbeid med praksisfeltet. I 2019 avsluttet vi praksisprosjektet
der fokus blant annet har vært på å utvikle praksisplassene som læringsarenaer gjennom både å
bevisstgjøre praksisplassene og knytte sterkere kontakt mellom universitetet og praksisveilederne.
Nå deltar vi i et treårig prosjekt KoRiP- Kvalitet og Relevans i Praksis:
Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. Alle de fire bachelorutdanningene i FSH deltar i
prosjektet som har som hensikt å utvikle en modell for tverrprofesjonell praksis i
spesialisthelsetjenesten. KoRiP er et aksjonsforskningsprosjekt der både studenter, ansatte ved
sykehuset og universitetsansatte deltar i utviklingen av modellen. Prosjektet er finansiert av Kvalitet
og Relevans i Praksis: Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger, Helse Midt-Norge.
Praksisprosjektet er et treårig prosjekt der inneværende år er siste år med fokus på evaluering.
Erfaringene fra praksisprosjektet vil bli tatt inn i arbeidet med implementering av nye praksisemner. I
praksisprosjektet har praksisplassene levert en beskrivelse av praksisplassen med fokus på hva
studentene kan få erfaring med ved å ha praksisstudier hos dem. Dette har ført til at praksisplassene
har blitt mer bevisst på egen rolle som læringsarena, og gitt ansatte ved universitetet bedre innsikt i
hva de ulike praksisstedene kan tilby studentene. En av erfaringene er at det er nyttig med
møtepunkter for studenter, fagansatte og praksisveiledere i forkant av praksisperiodene for å avklare
arbeidsformer og læringsutbytter i emnet. Det har vært fokus på veilederens rolle og formell
veiledningskompetanse i prosjektet. Veileder og student skriver en kontrakt der veilederens
kompetanse og erfaring synliggjøres. Veiledningskompetanse er et område som løftes fram som et
satsningsområde i utdanninger med praksis 5 det må jobbes videre med. Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfag (vedlegg 1) §3 Praksisstudier sier følgende: Praksisveileder skal ha
relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse. Fakultetet tilbyr
Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag på 10 studiepoeng som veilederne oppfordres til å søke
på. Tabell 6 viser oversikt over praksisveiledere og deres formelle kompetanse og erfaring.

5

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

110

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie deltid - versjon 18.11.2020

Fagmiljøet på vernepleierutdanninga har samlet sett bred erfaring fra praksisfeltet. Alle ansatte har
erfaring fra arbeid med mennesker som på ulike måter har hatt behov for bistand. Eksempler på
dette er arbeid i psykisk helsevern, prosjektstyring og saksbehandling i Nav, faglig ledelse av helse- og
omsorgtjenester, tilrettelegging for deltakelse i arbeidslivet, rusomsorg, tjenester gitt i hjemmet,
fritidstilbud, avlastningstjenesten, skole, kommunalt psykisk helsearbeid. De ansattes erfaring fra
arbeid innenfor feltet vi utdanner til har betydning for hvordan vi tilrettelegger for læring for
studentene og i samhandling med praksisfeltet. For å fortsette å holde kontakten med de tjenestene
vi utdanner til driver vi ulike samarbeidsprosjekter sammen med studenter og praksisfeltet.
Eksempler på slike prosjekter:

Hybelkokkskolen

Samarbeidsprosjektet «Næring for læring» mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. for helsefag og
Midtre-Namdal samkommune. Prosjektet ble gjennomført ved Namdalseid- og Statland skole våren
2014, med mål om å øke praktiske ferdigheter og bevissthet rundt eget kosthold for
ungdomsskoleelever som flytter tidlig hjemmefra og på hybel for å ta videregående utdanning. To
andreårs studenter ved vernepleierutdanningen deltok i utvikling og utprøving av
undervisningsopplegg i faget mat og helse sammen med faglærere fra de involverte skolene.
Prosjektet var ledet av Anita Berg.

SARBU

SARBU var et utviklingsprosjekt som HiNT avdeling helsefag og HiNT avdeling for lærerutdanningen
gjennomførte i Overhalla kommune. Prosjektet ble gjennomført av dosent Oddbjørn Johansen og
høyskolelektor Ingunn Skjesol Bulling fra avd. helsefag, og høyskolelektor Endre Kanestrøm fra
avdeling for lærerutdanning. Prosjektet har hatt fokus på kunnskapsutvikling i praksis, og tema har
vært «Barn og unge med sammensatte hjelpebehov». Prosjektet gikk over fire år i perioden 2009 til
2012, og involverte mange av de ansatte i Overhalla kommune. Ansatte i kommunen fikk tilbud om å
ta to emner utviklet med bakgrunn i hva prosjektet avdekket av kunnskapsbehov. Etter
prosjektperioden har Overhalla kommune utviklet en kompetansemodell for utdanning av
koordinatorer som også har vært modell for andre utdanningsprogram som pågår i flere kommuner i
den nordlige delen av fylket. Prosjektet hadde en praktisk tilnærming til innovasjonsbegrepet, og er
et eksempel på det Melding til Stortinget nr. 13 2011 – 2012 Utdanning for velferd trekker frem som
en målsetning: «Godt samspill og samarbeid mellom utdanning, forskning og arbeidsliv er nødvendig
for å sikre kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og bedre tjenester gjennom videreutvikling og
innovasjon».

Mitt hjem min arbeidsplass

Dette prosjektet har arbeidet med utfordringer knyttet til å motta og å yte offentlige tjenester i
private hjem. Prosjektet har vært gjennomført i perioden 2010 til 2014 som et samarbeidsprosjekt
mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, og Senter for
Omsorgsforskning i Midt-Norge. En ansatt ved vernepleierutdanningen har deltatt i prosjektgruppen
sammen med tre personer med utviklingshemming, en ansatt fra hver vernepleierutdanningene i
Molde og Trondheim og en ansatt ved Senter for Omsorgsforskning. I prosjektet er det utviklet en
opplæringspakke med seks videovignetter og et tilhørende arbeidshefte. Materialet er lagt ut til
gratis deling på nettsidene til flere brukerorganisasjoner og kompetansetjenester. Dette materialet
er utarbeidet av prosjektgruppen, dramatisert av Teater nonSTOP, et profesjonelt teater der
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skuespillerne har utviklingshemming, og prøvd ut blant personer med utviklingshemming,
kommunalt ansatte tjenesteytere og vernepleierstudenter i Midt-Norge.
Prosjektet har også hatt fokus på medforskning, kalt følgeprosjekt, og har beskrevet mål for den
delen av arbeidet: Følgeprosjektet som omhandler forskningsprosessen har som mål å kunne
beskrive viktige faktorer i forskningsprosessen, herunder både suksessfaktorer og mulige
utfordringer. Hovedmålet er at det deltagende forskningsdesignet fungerer på en reel måte i hele
prosessen. Dette arbeidet har vært banebrytende nasjonalt og vært den direkte forløperen til
Nasjonalt nettverk om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming.
Fagmiljøet har over mange år jobbet med prosjekter i samspill med brukere, tjenesteytere og
studenter som en måte å sikre kobling mellom fagutvikling, forskning og undervisning. Dette har gitt
god kjennskap til praksisfeltet vi sender våre studenter til, ny kunnskap som gir bedre undervisning
og etter hvert har vi også publisert artikler, bokkapitler og læringsmateriell som gjør at kunnskapen
når ut i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Publikasjonsliste

7

Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse
Mandat for faggruppeleder

8
9

Mandat for Studieprogramansvarlig

10

Cv’er for fagmiljøet
Utlysningstekster

11
18
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Vedlegg
Vedlegg 1: Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Vedlegg 2: Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning
Vedlegg 3: Fullstendig studieplan
Vedlegg 4: Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, vernepleie,
farmasi og paramedisin
Vedlegg 5: Avtaler om studentutveksling
Vedlegg 6: Praksisavtaler
Vedlegg 7: Publikasjonsliste
Vedlegg 8: Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse
Vedlegg 9: Mandat for faggruppeleder
Vedlegg 10: Mandat for Studieprogramansvarlig
Vedlegg 11: Cv’er for fagmiljøet
Vedlegg 12: Tekst til vitnemål
Vedlegg 13: Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS
Vedlegg 14: Mandat for arbeidsgruppe for samhandling av fagmiljøene i BSV utdanningene
Vedlegg 15: Bekreftelse fra DIKU for utvidet kontrakttid for Erasmus+ avtalene
Vedlegg 16: Rapport BSV-utdanningene - april 2020
Vedlegg 17: Mulighetsrommet for integrering av de sosialfaglige miljøene i Nord universitet foreløpig
rapport - oktober 2020
Vedlegg 18: Utlysningstekster nye stillinger
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Forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger
Dato

FOR-2017-09-06-1353

Departement

Kunnskapsdepartementet

Ikrafttredelse

06.09.2017, fra og med opptak til studieåret 2020–2021

Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

FOR-2017-12-19-2246
FOR-2005-12-01-1377, FOR-2005-12-01-1373, FOR-2005-12-01-1374, FOR-2005-12-01-1375, FOR2005-12-01-1376, FOR-2005-12-01-1378, FOR-2008-01-25-128, FOR-2005-12-01-1379
Norge
LOV-2005-04-01-15-§3-2
06.09.2017

kl. 15.00

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2246.

§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir helse- og sosialfagutdanninger, og som er
akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning, definere de nasjonale
rammene for helse- og sosialfagutdanningene.
Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte helse- og
sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at
norske helse- og sosialfagutdanninger kjennetegnes nasjonalt og internasjonalt som kvalitativt gode
profesjonsutdanninger i høyere utdanning. Den skal sammen med retningslinjene sikre at utdanningene
forholder seg til de standardene og kriteriene som gjelder for helse- og sosialfagutdanninger, nasjonalt og
internasjonalt regelverk, gir internasjonale perspektiver og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige
behov for kompetanse.
Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at institusjonene legger til rette for helse- og
sosialfagutdanninger med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt
undervisningsmetoder og vurdering av studentene.
§ 2. Felles læringsutbytte
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Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Etter fullført helse- og sosialfagutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
Kandidaten:
1) kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.
2) har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion
og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at
kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
3) har relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og
samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og
pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
4) kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer,
og initiere slik samhandling.
5) har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også
kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.
6) forstår sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin
tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og
arbeidsinkludering.
7) har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og
sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer.
Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.
8) kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.
9) har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester
og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
10) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med
kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.
11) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
12) har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og
systemnivå.
§ 3. Praksisstudier
Ved utvelging av praksistilbydere skal utdanningsinstitusjonene forsikre seg om at det tilbys relevante
læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere. Utdanningsinstitusjonen har ansvar for å
følge opp studentene hos praksistilbyder, skal være oppdatert i praksistilbyders problemstillinger og bistå i
pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet
og evaluering. Praksistilbyderen har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene, og skal
sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som den som blir veiledet. Dette gjelder innenfor
praksisstudier der dette er naturlig. Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha
formell veiledningskompetanse.
Utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regulere
ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og kan også
regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid.
§ 4. Nasjonale retningslinjer
Kunnskapsdepartementet skal sørge for at det fastsettes nasjonale retningslinjer for de helse- og
sosialfaglige utdanningene.
Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og krav til oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan
også stille krav til praksisdelen av utdanningene.
Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom
innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.
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Kunnskapsdepartementet oppnevner programgrupper som fremmer forslag til retningslinjer og revidering
av retningslinjene. Det nedsettes en programgruppe for hver utdanning. Programgruppene skal bestå av
representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer.
Programgruppene skal være i dialog med relevante brukergrupper om retningslinjene.
§ 5. Ikrafttredelse og overgangsordninger
Forskriften trer i kraft straks. Institusjoner etter denne forskrift § 1 kan selv velge om de vil følge denne
forskriften fra høsten 2019. Fra studieåret 2020–2021 må institusjonene følge denne forskriften.
Studenter som følger:
- rammeplan for barnevernspedagogutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for bioingeniørutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for ergoterapeututdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for fysioterapeututdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for radiografutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for sosionomutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt i 2008
- rammeplan for vernepleierutdanning fastsatt i 2005.
har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember 2023. Fra dette tidspunktet oppheves nevnte
rammeplaner.
Universiteter og høyskoler som tilbyr disse utdanningene, kan likevel tilby eksamener etter nevnte
rammeplaner inntil 31. desember 2025.
0 Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2246.
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Forskrift om nasjonal retningslinje for
vernepleierutdanning
Dato
Departement
Ikrafttredelse
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

FOR-2019-03-15-411
Kunnskapsdepartementet
01.07.2019, fra og med opptak til studieåret 2020–2021, 31.12.2023
FOR-2005-12-01-1379
Norge
LOV-2005-04-01-15-§3-2
01.04.2019 kl. 15.15
Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning

Kapitteloversikt:
Kapittel 1. Virkeområde og formål (§§ 1 - 3)
Kapittel 2. Læringsutbytte for kompetanseområdet profesjon, etikk og samarbeid (§§ 4 - 6)
Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
(§§ 7 - 9)
Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet helsefremming og helsehjelp (§§ 10 - 12)
Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet inkludering, deltakelse og rettigheter (§§ 13 - 15)
Kapittel 6. Læringsutbytte for kompetanseområdet kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og
innovasjon (§§ 16 - 18)
Kapittel 7. Studiets oppbygging og praksisstudier (§§ 19 - 20)
Kapittel 8. Ikrafttredelse og overgangsordninger (§21)

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd.

Kapittel 1. Virkeområde og formål
§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir vernepleierutdanning, og som er akkreditert etter
lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften gjelder for 3-årig bachelorgrad i vernepleie.
Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles
sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.
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§ 2. Formål med utdanningen
Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning
som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Utdanningen skal
også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i
samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester.
Kandidaten skal ha kompetanse om funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper
funksjonshemming. Kandidaten skal ha særlig kompetanse innen miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering, helsefremming og helsehjelp. Videre skal kandidaten ha kompetanse om sammensatte behov og
utviklingshemming.
Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører for å
fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet.
Utdanningen skal sørge for at samfunnet får kandidater med nødvendig faglig kompetanse i innsatsen for at
personer med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med
andre.
Kandidaten skal etter endt utdanning ha høy etisk bevissthet, gode kommunikasjons- og
samarbeidsferdigheter og skal kunne arbeide målrettet og systematisk for å tilby tjenester kjennetegnet av kritisk
og innovativ tekning.
§ 3. Kompetanseområder
Vernepleierutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 6 under følgende
kompetanseområder:
- Profesjon, etikk og samarbeid
- Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
- Helsefremming og helsehjelp
- Inkludering, deltakelse og rettigheter
- Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.
Læringsutbyttebeskrivelsene i § 4 f og g, § 5 b, § 6 a, c og d, § 13 a, b, g–i, k og l, § 14 a–c, § 15 a, § 16 b–
d, § 17 b og § 18 b–d er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.

Kapittel 2. Læringsutbytte for kompetanseområdet profesjon,
etikk og samarbeid
§ 4. Profesjon, etikk og samarbeid – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner
b) har bred kunnskap om sentrale etiske teorier for vernepleiefaglig arbeid
c) har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og har kunnskap om hvordan språk
og kultur påvirker dette
d) har bred kunnskap om problemløsning på individ-, gruppe- og systemnivå gjennom observasjon,
utredning, utforsking av verdier, ønsker og livsbetingelser, målutforming, tiltaksutforming og evaluering
e) har kunnskap om vernepleie som profesjon, vernepleierens samfunnsansvar, fagområdets historie,
kunnskapsgrunnlag, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
f) har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av
virksomheter og nivåer
g) kjenner til politiske og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering og
styring av velferdstjenester og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør.
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§ 5. Profesjon, etikk og samarbeid – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i
vernepleiefaglig arbeid
b) kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling
c) kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.
§ 6. Profesjon, etikk og samarbeid – Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere,
reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
b) kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre
tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
c) kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og andre ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse
d) kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-,
mestrings- og endringsprosesser
e) kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i
brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer,
etiske krav og retningslinjer
f) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom samhandling bidra til utvikling av god
praksis innenfor fagområdet.

Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
§ 7. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering
med mål om å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse
b) har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for vernepleierens miljøterapeutiske
arbeid
c) har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering
d) har bred kunnskap om psykologisk og biologisk utvikling og læring i et livsløpsperspektiv
e) har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn og didaktiske prinsipper
f) har kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering
g) har kunnskap om begrepene utvikling og endring og hvordan skillet mellom dem har betydning for
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.
§ 8. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
b) kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte
c) kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og
behov som grunnlag for tiltak
d) kan anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte
tjenester
e) kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og
ansatte og iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser.
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§ 9. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering – Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering
b) har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og
kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
c) kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og
muntlig for å bidra til utvikling av god praksis.

Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet
helsefremming og helsehjelp
§ 10. Helsefremming og helsehjelp – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom
i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
b) har bred kunnskap om folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming på individ-, gruppe- og
samfunnsnivå
c) har bred kunnskap om årsaker og forhold som påvirker kognisjon, somatikk og atferd generelt, og
kognitive funksjonsnedsettelser og utviklingshemming spesielt
d) har bred kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive
og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv
e) har kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
f) har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste somatiske og psykiske sykdommene innen
fagområdet
g) har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger
h) kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
i) kjenner til aktuelle pasientforløp.
§ 11. Helsefremming og helsehjelp – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og
sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
b) kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige
behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å
sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
c) kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i
pasientopplæring
d) kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp.
§ 12. Helsefremming og helsehjelp – Generell kompetanse
Kandidaten
a) kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering
etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
b) kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og
andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.

Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet inkludering,
deltakelse og rettigheter
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§ 13. Inkludering, deltakelse og rettigheter – Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet,
religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i
samfunnet
b) har bred kunnskap om konvensjoner, lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter, og
samiske brukeres rettigheter som urfolk
c) har bred kunnskap om forholdet mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemning og funksjonshemming,
og hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned
d) har bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning
e) har bred kunnskap om livssituasjonen til personer med utviklingshemming i et individ- og
samfunnsperspektiv
f) har kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres, og hvordan enkeltmenneskers
atferd og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av
g) har kunnskap om helse- og velferdssystemet, gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen fagområdet
og hvordan helse- og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakeres
livssituasjon
h) har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester,
og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
i) har kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep,
mobbing, rus- og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet
j) har kunnskap om hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres
k) har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og
sosialfeltet
l) kjenner til minoriteters rettigheter, og har kunnskap om og forståelse for deres status som minoritet.
§ 14. Inkludering, deltakelse og rettigheter – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, og/eller behandling ved sosiale problemer
eller henvise videre ved behov
b) kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltakelse i alle deler av
samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv
c) kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin
tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
d) kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.
§ 15. Inkludering, deltakelse og rettigheter – Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin
tjenesteutøvelse, overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og
arbeidsinkludering
b) kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter
for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
c) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når
selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis og
forebygging av tvang.

Kapittel 6. Læringsutbytte for kompetanseområdet kritisk
tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
§ 16. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon – Kunnskap
Kandidaten
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a) har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet
b) har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene
for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter
c) kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med kunnskapsbasert praksis
d) kjenner til brukerdrevet innovasjon.
§ 17. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige
metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
b) kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og
målgruppe.
§ 18. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon – Generell kompetanse
Kandidaten
a) har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og metoder for systematisk innhenting
av brukers erfaring og kunnskap
b) kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører
c) kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger på individ- og
systemnivå, har kunnskap om digital sikkerhet og kan anvende digital kompetanse i utvikling av gode
tjenester
d) har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge
opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings- og avvikshåndteringssystemer.

Kapittel 7. Studiets oppbygging og praksisstudier
§ 19. Studiets oppbygging
Utdanningsstedet bør tilrettelegge for at studentene i løpet av studiet gis mulighet for erfaring med
internasjonalt samarbeid.
Utdanningsstedet bør gi studentene mulighet for valgfri fordypning i løpet av studiet.
§ 20. Praksisstudier
Vernepleierutdanning er en profesjonsutdanning og praksis er en viktig læringsarena. Det er
læringsutbyttebeskrivelsene som skal styre innhold og omfang av praksisstudier. Praksisstudiene skal utformes
slik at de sikrer at læringsutbyttet oppnås.
Utdanningsinstitusjonene bør tilrettelegge slik at studenten i løpet av praksisstudiene får erfaring med:
- Tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid
- Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
- Helsefremming og helsehjelp
- Tilrettelegging, inkludering og deltakelse for personer med kognitive funksjonsnedsettelser og
sammensatte bistandsbehov
- Innovasjon, dokumentasjon og kvalitetssikring.
Det skal være minimum 30 uker brukerrettet praksis i reelle yrkessituasjoner.

Kapittel 8. Ikrafttredelse og overgangsordninger
§ 21. Ikrafttredelse og overgangsordninger
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Forskriften trer i kraft 1. juli 2019. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med opptak til
studieåret 2020–2021.
Studenter som følger tidligere rammeplan, har rett til å avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember
2023. Fra dette tidspunktet oppheves forskrift 1. desember 2005 nr. 1379 til rammeplan for
vernepleierutdanning.
Universiteter og høyskoler som tilbyr utdanningen, kan likevel tilby eksamen etter nevnte rammeplan inntil
31. desember 2025.
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Tekst til vitnemål Bachelor vernepleie
Bachelor i vernepleie er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger,
beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.
Utdanningen er gjennomført i samsvar med rammeplan for vernepleierutdanningen fastsatt
av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.2005.
Normert studietid for utdanningen er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng. Et
fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Bachelor i vernepleie er en kvalifikasjon som
inngår i første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.
Vernepleierutdanning
Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et
livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige
liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering,
miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.
Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser,
samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.
Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og
sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og
samarbeidsferdigheter.

Læringsutbytte

Læringsutbytter er en beskrivelse av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som
kandidaten skal ha etter endt studie. Disse læringsutbyttene legger føringer for måten
studiet er bygd opp på, og de undervisnings- og vurderingsformene studiet har.

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid
Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike
modeller i vernepleiefaglig arbeid
Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens
yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen
gjennom faglig skjønn.
Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.
Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
Rehabilitering
Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å
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identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby
koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp
Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom
helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for
den enkeltes verdighet og behov
Kunnskapsområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter
Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk
og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til
tjenestemottakerne
Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet
til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å
bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere,
pårørende, andre tjenesteytere og aktører
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Erasmus+ Programme
Key Action 1
– Mobility for learners and staff –
Higher Education Student and Staff Mobility

Inter-institutional agreement 2018/19- 2020/21
Between programme countries

The institutions named below agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context of the
Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the Erasmus Charter for Higher Education
in all aspects related to the organisation and management of the mobility, in particular the recognition of the credits
awarded to students by the partner institution.

A.

Information about higher education institutions
Nord University

VIA University College

N BODO04

DK RISSKOV06

Monica Brobak
Head of International Office
International Office
E-mail: monica.brobak@nord.no
Tel: +47 7551 7803

Institutional Coordinator:

Elena Popova
Erasmus+ institutional coordinator
International Office
E-mail: elena.popova@nord.no
Tel: +47 7551 7909
Address: Post box 1490, NO-8049 Bodø
8049 Bodø, Norway
international@nord.no

PIC:

Nord University PIC: 998222927
Faculty of Nursing and Health Science
Department of Pharmacy
Campus Namsos
Ida Charlotte Jakobsen
International coordinator
E-mail: ida.c.jakobsen@nord.no

Faculty coordinator:

Tel: +47 7551 7822

Gunn Eva Solum Myren
Programme coordinator, Social Education
E-mail: gunn.e.myren@nord.no
Tel: +47 7421 2352
Web links:

Nord University: http://www.nord.no/en
Study offers in English
http://www.nord.no/en/studies/programmes-courses/englishstudy-offers/
Information for Exchange Students:
https://www.nord.no/en/studies/studentexchange/Pages/default.aspx

Web links:

1
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B.

Mobility numbers per academic year

FROM

N BODO04
DK RISSKOV06

FROM

TO

DK RISSKOV06
N BODO04

TO

Subject
area

Subject area name
ISCED

ISCED

0913

Social education

1st

0913

Social education

1st

Subject
area
ISCED

Subject area name
ISCED

N BODO04

DK RISSKOV06

0913

Social education

DK RISSKOV06

N BODO04

0913

Social education

C.

Study
cycle

Total Number of
students/Total
number of months
SMS 1

SMT 2

Total Number of staff
mobility/Total number of
days
STA 3
STT 4

Recommended language skills

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing
support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start
of the study or teaching period:
Receiving
institution

N BODO04

Recommended language of instruction level
Students: English B2/ Norwegian C1
Staff/Teacher Mobility: English C1 / Norwegian C1

DK RISSKOV06

D.

Additional Requirements

Incoming students should be nominated by the partner institution. The home university is responsible
for selecting students who fulfil both the academic and language requirements.
The institutions agree upon informing each other about special needs of students by the submission of
the application or prior.

1
2
3
4

Student Mobility for Studies
Student Mobility for Traineeship
Staff Mobility for Teaching
Staff Mobility for Training

2
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Receiving
institution

N BODOO4

Students with special needs

http://www.nord.no/en/Student/student-life/disability-services

DK RISSKOV06

E.

Calendar

1. Nomination and application deadlines:
Receiving institution
N BODO04

Winter term 5

Summer term 6

Nomination: April 1st
Application: April 15th

Nomination: September 15th
Application: October 1st

[ August]

[January]

DK RISSKOV06
2. The receiving institutions will send their decisions within the following timeframe after deadline.
N BODO04: 4 weeks
3. The receiving institutions will provide a transcript of records to the student in the following way: A
N BODO04: transcript of records can be ordered through StudentWeb
4. The above parties agree on the present agreement and the activities listed below replace any other
previous agreement. For each academic year, both parties will have the opportunity to review the
exchanges. After notifying the partner institution, and if agreed by that institution, amendments of
the mobility figures can be made annually. One of the parties may also decide to cancel the
agreement, after having notified the partner institution not later than 1 year prior to the start of
respective academic year. Neither the European Commission nor the National Agencies can be held
responsible in case of a conflict.

F.

Information
N BODO04

Grading systems of the
institutions

http://www.nord.no/en/Student/ex
am/#!

Visa 7

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas
for incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus
Charter for Higher Education.
Information and assistance can be provided by the following contact points and information
sources:
Non-EU/EEA citizens (so-called "third
country nationals") need an entry visa
and a residence permit for entering and
staying in Norway. The type of permit
depends on the length and purpose of the
stay.

5
6

7

To be adapted in case of a trimester system.
To be adapted in case of a trimester system.
The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for incoming and

outbound mobile participants, according to the requirements of the ECHE

3
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For details please visit the website of the
Norwegian Directorate of Immigration:

http://www.udi.no/en/want-toapply/studies/
International Office:
International@nord.no

Housing 8

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation,
according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.
Information and assistance can be provided by the following persons and information
sources:
Student Welfare Organisation
Studentinord
bolig@studentinord.no

http://www.studentinord.no/home
Insurance 9

The sending and receiving institutions will provide information in obtaining insurance for
incoming and outbound mobile participants, according to the requirements of the Erasmus
Charter for Higher Education.
The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is
not automatically provided. Information and assistance can be provided by the following
contact points and information sources:
EU/EEA citizens should bring with them
their European Health Insurance Card. A
complementary private insurance is
recommended, which has to be
purchased in the students’ home country
and cover the entire stay in Norway.
Students from third countries have to
have a private insurance with health
coverage and repatriation valid for the
whole period of stay in Norway.

https://helsenorge.no/foreigners-innorway/health-care-benefits-duringa-temporary-stay-in-norway
International Office:
International@nord.no

G.

SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)

Institution

N BODO04

Name
function

Date

Signature 10

Jan Atle Toska
Director of Student and Academic
Affairs

DK RISSKOV06

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, according to the
requirements of the ECHE.
9
The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming and outbound
mobile participants, according to the requirements of the ECHE. The receiving institution will inform mobile
participants of cases in which insurance cover is not automatically provided.
10
Scanned signatures are accepted
8
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Ingunn Skjesol
Ingunn Skjesol
Bekreftelse fra DIKU for utvidet kontrakttid for Erasmus+ avtalene
torsdag 15. oktober 2020 12:12:54

Fra: Diku Erasmus <erasmus@diku.no>
Sendt: torsdag 27. august 2020 11:15
Emne: Utvidet testing av Inter-institutional Agreement manager (IIAm) og gyldigheten av
gjeldende interinstitusjonelle avtaler under Erasmus+ for KA103 mobiliteter

Til Erasmus+ kontaktperson
Vi vil informere om følgende:
Testingen av Inter-institutional Agreement manager (IIAm) er utvidet til oktober
2020, og Diku vil tilrettelegge for et onlinemøte for å dele erfaringer i september. Alle
institusjoner som tester IIAm får tilsendt evalueringsskjema fra systemet i oktober. Vi gjør
oppmerksom på at all data som legges inn i IIAm i testingsfasen vil slettes etter at perioden
er over. Institusjoner kan fornye avtaler i IIAm fra januar 2021.
Gyldigheten av de nåværende interinstitusjonelle avtalene for KA103-mobiliteter
forlenges med ett år, det vil si at de dekker også mobiliteter som er finansiert under 2021utlysningen. Dette for å sikre at fornyelsene vil bli gjort av alle institusjoner for høyere
utdanning innen samme tidsrom, som starter tidlig i 2021.
Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.

Mvh. Erasmusteamet i Diku
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Diku - Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education
www.diku.no / www.studyinnorway.no / www.utdanningiverden.no
Vil du ha vårt nyhetsbrev? Abonner på http://nyhetsbrev.diku.no
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Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt
universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant
forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord
universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister
innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd.
Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i
faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.
For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i undervisning, forskning og utvikling, og ønsker å styrke vårt fagmiljø?

Førsteamanuensis/førstelektor i miljøterapi/vernepleie (2 stillinger)
Om stillingene
Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig to faste 100 % stillinger som
førsteamanuensis/førstelektor i miljøterapi/vernepleie med tiltredelse fra høsten 2021. Stillingene er tilknyttet
bachelorutdanningen i vernepleie med kontorsted ved campus Bodø. Det er residensplikt i stillingene og den som
ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.
Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv, og
fokuserer spesielt på at tjenestemottakere skal ha mulighet til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet.
Stillingen inngår i et tverrfaglig miljø ved fakultetet. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier ved FSH og Nord
universitets øvrige studiesteder kan bli aktuelt.
Søkere med helse- og sosialfaglig utdanning og arbeidserfaring innenfor det vernepleiefaglige arbeidsfeltet vil bli
foretrukket. Erfaring fra digital undervisning og veiledning i høyere utdanning vil bli vurdert som en styrke.
Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke
fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale
forskningsnettverk. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.
Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter i bachelor i vernepleie. Undervisning og veiledning
av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen inngår også i stillingen.
Dersom det på grunn av manglende søkertilfang ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis, kan det
ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling i henhold til
fakultetets kompetanseplan.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisning og veiledning av bachelorstudenter
Emneansvar
Oppfølging av studenter i praksis
Studentresponser og sensureringsarbeid
Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
Forskings- og utviklingsarbeid innen utdanningens fagområde
Initiere og delta i utarbeidelsen av søknader om eksterne midler til forskningsprosjekter
Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanningsportefølje og forskningsaktivitet

Kvalifikasjonskrav
Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor
•

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende
utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå
dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

•

For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i
kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.

•

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og
utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i

58/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) - 20/01371-3 Reakkreditering 2020 - Bachelor i vernepleie (deltid, Bodø) : Vedlegg 13 (nr 18 i søknad) - Utlysningstekster 3 stillinger

kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere
tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord
universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
Ansettelse som universitetslektor
•

For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole,
mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

•

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for
utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved
ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne
kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker
dette kravet.

Felles for alle
Relevant klinisk erfaring
God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk eller skandinavisk




Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:








Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publisering
Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høgskolenivå
God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
God evne til å arbeide systematisk og målrettet
Personlig egnethet

Vi tilbyr
Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 førstelektor og kode 1009 for
universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.






God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
En arbeidsplass og forskningsgrupper i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas
forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved
Nord universitet.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer
derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å
søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.
Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Faggruppeleder Ingunn Skjesol, tlf: 74 21 23 29, ingunn.skjesol@nord.no

Søknadsprosessen
Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad
Søknad sendes elektronisk innen 10.1.2021.
Den elektroniske søknaden skal inneholde:
 Søknadsbrev
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Fullstendig curriculum vitae
Kopi av vitnemål og attester
Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne
bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av
disse arbeidene.
 Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved
vurderingen
 Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner




All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.
Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren
kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må
grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
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Nord universitet
Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt
universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant
forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord
universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister
innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd.
Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i
faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.
For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i undervisning, forskning og utvikling, og ønsker å styrke vårt fagmiljø?

Førsteamanuensis/førstelektor i helsevitenskap
Om stillingen
Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i
helsevitenskap med tiltredelse fra høsten 2021. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i vernepleie med kontorsted
ved studiested Namsos. Det er residensplikt i stillingene og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig
tilstedeværelse på kontorstedet.
Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv, og
fokuserer spesielt på at tjenestemottakere skal ha mulighet til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet.
Stillingen inngår i et tverrfaglig miljø ved fakultetet. Arbeidsoppgaver tilknyttet andre studier ved FSH og Nord
universitets øvrige studiesteder kan bli aktuelt.
Det søkes etter personer med kompetanse innen fagområdene helsehjelp, habilitering og rehabilitering. Kompetanse
innen naturvitenskapelige emner som fysiologi og anatomi og/eller praksiserfaring fra habilitering eller
rehabiliteringsarbeid blir vurdert som en styrke. Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring fra utdanning og
forskning innen det helse- og sosialfaglige feltet.
Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke
fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale
forskningsnettverk. Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.
Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter i bachelor i vernepleie. Undervisning og veiledning
av studenter via nettbaserte løsninger, samt veiledning av studenter i praksisstudier i regionen inngår også i stillingen.
Dersom det på grunn av manglende søkertilfang ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis, kan det
ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes da at den som ansettes kvalifiserer seg til førstestilling i henhold til
fakultetets kompetanseplan.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisning og veiledning av bachelorstudenter
Emneansvar
Oppfølging av studenter i praksis
Studentresponser og sensureringsarbeid
Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
Forskings- og utviklingsarbeid innen utdanningens fagområde
Initiere og delta i utarbeidelsen av søknader om eksterne midler til forskningsprosjekter
Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanningsportefølje og forskningsaktivitet

Kvalifikasjonskrav
Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor
•

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende
utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå
dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

•

For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i
kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
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•

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og
utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i
kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere
tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord
universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor
•

For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole,
mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.

•

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for
utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved
ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne
kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker
dette kravet.

Felles for alle
 Relevant klinisk erfaring
 God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk eller skandinavisk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:








Erfaring fra relevant forskning og vitenskapelig publisering
Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høgskolenivå
God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
God evne til å arbeide systematisk og målrettet
Personlig egnethet

Vi tilbyr
Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 førstelektor og kode 1009 for
universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.






God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
En arbeidsplass og forskningsgrupper i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas
forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved
Nord universitet.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer
derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å
søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.
Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Faggruppeleder Ingunn Skjesol, tlf: 74 21 23 29, ingunn.skjesol@nord.no

Søknadsprosessen
Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad
Søknad sendes elektronisk innen 10.1.2021.
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Den elektroniske søknaden skal inneholde:
 Søknadsbrev
 Fullstendig curriculum vitae
 Kopi av vitnemål og attester
 Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne
bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av
disse arbeidene.
 Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved
vurderingen
 Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.
Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren
kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må
grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid)

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03630-40
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Nesland Boksasp og Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdannigsutvalget 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

REAKKREDITERING 2020 - BACHELOR I PARAMEDISIN (HELTID)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i paramedisin, heltid.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer gjennom rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016, og justert ved
rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019. Rektor vedtar årlig plan for reakkreditering. Bachelor i
paramedisin inngår i rektors plan for reakkreditering i 2020 (rektorvedtak 19/3630-4 den 6. februar
2020). Reakkrediteringsprosessen er ikke gjennomført med forenklet prosess med selvevaluering,
men med fullstendig reakkrediteringsprosess. Det betyr at alle krav i NOKUTs forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) er besvart.
Kort om studieprogrammet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av studieprogrammet. Bachelor i
paramedisin har vært tilbudt som samlingsbasert deltidstudium fra 2017 ved studiestedene Bodø
(kull høst 2017 og 2019) og Namsos (kull høst 2018). Reakkrediteringssøknad som nå legges fram
gjelder heltidsutdanning ved studiested Bodø. Overgangen til heltidsutdanning kommenteres senere
i saken. Profesjonsutdanningen er ny i Norge; tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) var
først ute i 2014, så kom Nord i 2017, og i dag er det til sammen 5 institusjoner som gir denne
utdanningen; OsloMet, Nord, UiT, UiS og HiØ. Helsedirektoratet arbeider med opprettelse av ny
autorisasjonsgruppe for paramedisin. Når dette er på plass, vil fullført bachelorutdanning i
paramedisin gi rett til autorisasjon som paramedisiner.
Studieprogrammet er bygd på kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (av 6. september 2017) og Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning
(av 31. januar 2020). Sentrale fagområder i studieprogrammet er basale medisinske emner, akuttmedisinske emner, ambulanseoperative emner og emner innen kunnskapsbasert praksis og
forskningsforståelse (merket med blått i studiemodellen). Det er 3 praksis-perioder; 3., 5. og 6.
semester (markert med grått). Mobilitetsvinduet er lagt til praksis i 6. semester. To emner merket
med grønt i studiemodellen, er fellesemner for fakultetets profesjonsutdanninger (sykepleie,
vernepleie, farmasi og paramedisin).
1.semester
Helseprofesjonenes felles
kunnskaps- og
verdigrunnlag
(5 stp)

Anatomi,
fysiologi og
biokjemi
(12,5 stp)

Sykdomslære
(12,5 stp)

2.semester

Farmakologi,
legemiddelhåndtering og
legemiddelregning
(10 stp)

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A
(20 stp)

3.semester
Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenestene

(5 stp)

Psykiske lidelser
og rusproblematikk
(10 stp)

Praksisstudier 1
(praksis
ambulanse)
(15 stp

4.semester

5.semester

6.semester

Etikk og
kommunikasjon
(5 stp)

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon B
(15 stp)

Praksisstudier 3
(Ambulansepraksis)
(15 stp)

Praksisstudier 2
(Breddepraksis)
(15 stp)

Bacheloroppgave
(15 stp)

Forskningsbasert
kunnskap i
paramedisin
(5 stp)
Utrykningskurs –
kode 160
(3 stp)
Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid
(17 stp)
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Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) er definert slik;
Kunnskap
• har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger
knyttet til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen
• har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og
avhengighetsproblematikk
• har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer
og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer
• har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative
kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning
• har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og
omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater
• har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og
om relevante digitale løsninger for
• har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om
hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid
• har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen
• har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver
relevant for yrkesutøvelsen
• har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for
forsvarlig helsehjelp
Ferdigheter
• kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige
retningslinjer i sin tjenesteutøvelse
• kan beherske systematisk undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå
• kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter
med psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk
• kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk
utstyr og dokumentasjon
• kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal
fødsel utenfor sykehus
• kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på
skadested og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører
• kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring
• kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon i møte med
pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn samt i team,
andre etater og samarbeidende aktører
• kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og
justere faglig utøvelse
• kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp
Generell kompetanse
• kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin
tjenesteutøvelse
• har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer,
og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god
folkehelse og arbeidsinkludering
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•
•
•
•
•
•

kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan
bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt
samarbeidende personell i egen og andre sektorer
har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens
kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan
tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom forskning
kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering,
dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid
kan vurdere, bearbeide og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Søknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH den 13. oktober 2020 (sak 17/2020) .
Utvalget gjorde slikt vedtak;
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å re-akkreditere Bachelor i paramedisin
under forutsetning av at følgende punkter innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1.
desember 2020.
2. Kode 160 beskrives
3. Ta med fagmiljøet i fellesemnene.
4. Eksamensform i emnene sjekkes.
5. Kontroller oversikten over fagansatte mhp midlertidig ansettelse/fast ansatt.
6. Går gjennom vurderingsformene i emnene.
Reakkrediteringssøknaden er oversendt Studieavdelingen med følgende dekanvedtak den 19.
oktober 2020 (P360; 20/00373-4);
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å re-akkreditere Bachelor i paramedisin, det vil
si godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon og oversende reakkrediteringssøknaden Bachelor i paramedisin til sentralt utdanningsutvalg under
forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen
1. desember 2020.
I dekanvedtaket opplyses at søknaden er revidert etter innspill fra fakultetets lokale Utdanningsutvalg, og at alle punktene i utvalgets vedtak er fulgt opp i oversendt reakkrediteringssøknad.
I Studieavdelingens saksbehandling til Sentralt Utdanningsutvalg har det vært dialog med sentrale
fagpersoner i fagmiljøet (herunder nåværende og tidligere studieprogramansvarlig). Noen få
områder er ønsket utdypet og presisert i søknaden. Oppdatert søknad ble derfor mottatt
24.11.2020, og følger vedlagt denne saken.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden etter bestemmelsene i Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er bygd opp
med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst
skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for
samtlige paragrafer.
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I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Det enkelte punkt er i tillegg kommentert
nærmere etter oversikten.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene:

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene:

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

LUB: OK
Dekkende navn: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK
OK
OK
Tilpasset LUB: OK
Aktiv rolle: OK

OK

OK
Se kommentar

OK

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene:

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK

OK
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte
med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Kompetansenivå: OK

OK

OK

OK

Kommentarer
Nedenfor kommenteres det enkelte punkt i Studietilsynsforskriften. I arbeidet med reakkreditering
ønsker Studieavdelingen å ha fokus på følgende forhold; kobling til nasjonale forskrifter og
retningslinjer, god sammenheng i studieprogrammet (studieprogramdesignet), praksis,
internasjonalisering og studieprogrammets fagmiljø. Disse forhold omtales nedenfor i aktuelle
bestemmelser.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Av overordnet regelverk styres studiets rammer hovedsakelig av Lov om universiteter og høyskoler
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanning, Forskrift om nasjonale retningslinje
for paramedisinutdanning, Forskrift om opptak til høgre utdanning og Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet.
Den nasjonale retningslinjene har et omfattende læringsutbytte fordelt på seks ulike
kompetanseområder. I søknaden viser fakultetet på en god og tydelig måte hvordan studiets
læringsutbytte er i tråd med de nasjonale retningslinjene og hvor de ulike
læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå finnes igjen.
I forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning § 22 er det oppstilt krav til studiet
oppbygging og innhol. I søknaden beskrives det tydelig hvordan studiets oppbygging er i tråd med
denne bestemmelsen, se nærmere beskrivelse under punkt 2.1.4. I samme forskrift § 23 er det
oppstilt krav til 32 ukers praksisstudier (hvorav 20 uker i ambulansetjenesten) gjennom studiet og
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hva praksisstudiene skal inneholde. Av studieplanen fremgår det at studiet har tre praksisperioder av
10 uker hver. De resterende to ukene gjennomføres som simulering. Dette er særlig knyttet til risiko
for at studentene ikke får anledning til å delta under fødsel og forløsningsprosessen som del av
praksisgjennomføringen slik forskriften stiller krav. Å erstatte deler av praksisstudier med simulasjon
er i tråd med forskriften dersom dette gir bedre muligheter for å oppnå læringsutbyttet.
Det er verdt å merke seg at Forskrift om nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanning § 11,
bokstav e slår fast at kandidatene til paramedisinutdanning skal beherske utrykningskjøring. Dette
forutsetter at studentene gjennomfører kurs i utrykningskjøring (kode 160). Denne type kurs tilbys
kun av nødetatene selv og ligger utenfor lærestedenes kompetanse å tilby. Nord universitet har
derfor inngått samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset for gjennomføring av dette kurset.
Bachelorstudiet i paramedisin er et grunnstudium og er regulert av Forskrift om opptak til høgre
utdanning. Opptakskravet er generell studiekompetanse med tilhørende spesielle opptakskrav (fysisk
opptaksprøve og krav til førerkort) slik det fremgår opptaksforskriften § 4-2, 8. ledd. I søknaden
beskrives også klart hva slags krav som oppstilles for søkere som ikke har generell studiekompetanse.
Studiet benytter kun vurderingsformer som er godkjent i henhold til rektorvedtak ved Nord
universitet. I studieplanen fremgår det at minst 50 % av vurderingene utgjøres av individuell prøving i
henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 3-3, 4. ledd. I søknaden fremgår det at studiet
benytter utstrakt bruk av obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det er begrunnet med behov for å
sikre at studentene deltar i ferdighetstrening – noe som i seg selv utgjør deler av begrunnelsen for å
gjøre om studiet til et heltidsstudium. Bestemmelsen i Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet § 7-1, 3. ledd er dermed oppfylt.
Studentene er underlagt løpende skikkethetsvurdering, jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering § 1, nr.
22.
Studiet vurderes å oppfylle aktuelle krav i relevante lover og forskrifter.
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellen er lettfattelig og viser tydelig hvilke emner som inngår i studiet til hvilket tidspunkt
Det er samsvar mellom innhold i studieplanen med emnebeskrivelser og søknad om reakkreditering.
Det er utarbeidet tydelige og gode progresjonskrav i studiet som sikrer en normal progresjon i
studiet.
Informasjonen om studietilbudet er korrekt.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende navn:
Studiet regulert av nasjonale forskrifter og har en omfattende læringsutbyttebeskrivelse. I søknaden
viser fakultetet på en god måte hvordan læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå er hjemlet i
overordnet regelverk og hvordan dette er i tråd med NKR.
Studiets navn er Bachelor i paramedisin. Dette er i tråd med overordnet regelverk og er dekkende for
læringsutbyttet og innholdet i studiet.
§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og / eller
arbeidsliv:
Studiet er regulert av nasjonale retningslinjer. I utarbeidelsen av de nasjonale retningslinjene har
Nord universitet vært representert. Det fremgår videre at det er utstrakt bruk av kombinerte
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stillinger i fagmiljøet tilknyttet studiet som igjen bidrar til å sikre oppdatert praktisk kunnskap i
undervisningssammenheng. Studiet er også forankret i fagmiljø av aktive forskere med forskning som
er relevant for utdanningen. Dette vil bidra til å sikre at studiet er faglig oppdatert.
I søknaden fremgår det at studiet i hovedsak kvalifiserer for arbeid i ambulansetjenesten, og det er
sannsynlig at de fleste kandidatene vil arbeide her. Studiet er imidlertid anvendelig og kompetansen
kvalifiserer også for arbeid i andre deler av helse- og omsorgstjenesten.
I søknaden redegjøres det også godt for studiets opptaksmuligheter for masterutdanninger etter
endt studium.
Studiet vurderes til å være faglig oppdatert og har tydelig relevans for videre studier og arbeidsliv.
§ 2.2.3: Studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år:
I søknaden fremgår det at det legges opp til årlig arbeidsbelastning for studentene på mellom 1600
og 1700 timer. I søknaden fremgår det at det i studiet har et høyt innslag av organiserte
læringsaktiviteter for å sikre praktisk ferdighetstrening.
Beskrivelsen av studentenes forventede studiebelastning er tilfredsstillende.
§ 2.2.4: Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet i studiet:
Studiemodellen viser at studentene skal ha en klar progresjon i studiet slik de nasjonale forskriftene
krever. Første studieår består i stor grad av medisinske basalfag hvor studentene skal tilegne seg
grunnleggende kompetanse om menneskekroppen, sykdomslære, farmakologi og akuttmedisin. I
andre studieår skal studentene ha sin første praksisperiode, og får opplæring i ambulanseoperative
emner – herunder utrykningskjøreferdigheter. Studentene møter videre emner innen rus, psykiatri,
forskningsbasert paramedisin, etikk og kommunikasjon - emner som skal bidra til at studentene skal
kunne analysere, reflektere over og justere egen faglig utøvelse. I tredje studieår integreres
læringsutbyttet fra første andre studieår for å danne identitet som paramedisiner. Studieåret er
praksistungt og i siste praksisperiode skal studentene kunne fungere som «andremann» på
ambulansen og dermed kunne gjennomføre egne vurderinger og beslutninger.
I søknaden fremgår det på en god måte hvordan læringsutbyttet på programnivå kan oppnås
gjennom de ulike emnene. Det vurderes å være en god kobling mellom innhold, oppbygging og
læringsutbyttet i studiet.
Bachelor i paramedisin har et stort behov for spesialrom til simulerings- og ferdighetstrening. Denne
infrastrukturen finnes i tilstrekkelig grad ved campus i Bodø i dag. Det kreves imidlertid noe
samordning mellom paramedisin og bachelor i sykepleie for å unngå samtidighetskonflikter.
Universitetet disponerer ikke ambulanser til bruk i ferdighetstrening. Behovet for ferdighetstrening i
ambulanse tilfredsstilles gjennom praksisstudier og utrykningskjørekurset (kode 160).
Infrastrukturen vurderes å være tilpasset læringsutbyttet i studiet.
§ 2.2.5: Undervisnings- og lærings- og vurderingsformer skal tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen:
Videre fremgår en bevisst kombinasjon av individuelle læringsaktiviteter og læringsaktiviteter i
grupper som bidrar til å sikre studentenes individuelle kunnskaper og ferdigheter og evne til
samhandling med andre. Denne kombinasjonen vurderes å være svært nødvendig i en yrkesutøvelse
hvor slik samhandling er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp i henhold til
helsepersonelloven. Utstrakt bruk av ferdighetstrening bidrar også til at studentene må ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
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I søknaden fremgår det en oversikt over hvilke vurderingsformer som benyttes i studiet. Isolert sett
er bruken av de ulike vurderingsformene tilfredsstillende begrunnet. Samlet er det imidlertid en stor
overvekt av skriftlige skoleeksamener, mens det kun er muntlig eksamen i ett av emnene. Det
oppleves dermed å være liten variasjon i bruk av vurderingsformer. Den utstrakte bruken av skriftlige
skoleeksamener, som hovedsakelig benyttes til kunnskapsprøving, bidrar til å tone ned kravene til
det å kunne finne, anvende og formidle forskning i yrkesutøvelsen – som fremheves som en av de
viktigste forskjellene mellom bachelor i paramedisin og den tradisjonelle
ambulansefagarbeiderutdanningen. Dette begrunnes med at yrkesutøvelsen som paramedisiner i
stor grad foregår under tidspress uten mulighet for å benytte oppslagsverk, slik at eksamen under
tilsyn er best egnet til å teste dette.
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer vurderes å være godt begrunnet og tilpasset studiet.
§ 2.2.6: Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:
I søknaden fremvises det en klar kobling mellom relevant forskning og aktuell pensumlitteratur, og
hvordan studentene møter forskning av både naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig karakter
og med både kvantitativ og kvalitativ tilnærming.
Det vises også til hvordan fagmiljøets egen forskning også anvendes i studiet, og beskriver
studentenes mulighet til å besøke ANILABs fasiliteter for observasjon.
Det er imidlertid lite forskning knyttet til paramedisindisiplinen, noe som må vurderes å være en
svakhet til tross for at det redegjøres greit for årsaken.
Studietilbudet har relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart:
I søknaden vises det til at en stor andel av forskning relevant for studiet er publisert på engelsk.
Videre beskrives det hvordan fagmiljøet arbeider med internasjonale samarbeidspartnere og
hvordan de tenker seg å bringe inn internasjonale gjesteforelesere. Lite av dette er imidlertid
realisert noe som det må prioriteres å jobbe videre med. Læringsutbyttet på programnivå har heller
ingen LUB om internasjonalisering slik det kreves.
Selv om dette nok er noe tynt vurderes dette som tilfredsstillende under forutsetning av at
internasjonalt læringsutbytte kommer på plass.
§ 2.2.8: Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
I søknaden fremgår det at mobilitetsvindu i utdanningen er lagt til sjette semester i forbindelse med
gjennomføringen av Praksisstudier 3.
Paramedisin som fagdisiplin i høyere utdanning er ung, noe som medfører at den internasjonale
kontakten må bygges fra grunnen. Pr i dag foreligger det kun én intensjonsavtale om
studentutveksling (ARCADA university i Finland). Det bemerkes i denne anledning at manglende
utvekslingsavtaler ble fremhevet da bachelor i paramedisin ble akkreditert i 2017 uten at utviklingen
har vært tilfredsstillende.
Fakultetet må arbeide ytterligere for å få dette på plass, og nødvendige utvekslingsavtaler er en
forutsetning for å kunne reakkreditere paramedisinstudiet.
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§ 2.2.9: For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted:
Praksisstudier i paramedisinutdanningen skal gjennomføres i både ambulansetjenesten og i
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Fakultetet har gjennomført et større arbeid for å fornye
avtaleporteføljen med ulike institusjoner med tanke på praksisgjennomføring.
Av søknaden fremgår det at de planlegger å ta opp 23 studenter (måltall på 21 studenter) til studiet,
og tilgang til praksisplasser er det største hinderet for å høyne antall studenter på studiet. Det
fremgår at fakultetet ikke har praksisplasser i ambulansetjenesten for mer enn 21 studenter. Dette
medfører at de i dag ikke har bedre dekning i sine avtaler for å gjennomføre praksisstudier enn et
absolutt minimum.
Selv om dette vurderes å være tilfredsstillende, må fakultetet arbeide ytterligere for å øke
kapasiteten på praksisplasser i ambulansetjenesten.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3.1: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid som dekker de fag og emner som inngår
i studietilbudet:
Fagmiljøet ved paramedisinstudiet består av 6,35 årsverk fordelt på 5 heltidsstillinger og 6
deltidsstillinger. Det tilsier 3,6 studenter pr årsverk i fagmiljøet, noe som gir svært høy lærertetthet.
Dette anses å være nødvendig i et studium med høy fokus på organiserte læringsaktiviteter i form av
instruksjon og ferdighetstrening. I søknaden fremgår det hvordan de ulike ansatte benyttes i studiet
og vurderes å dekke de fag som inngår i studiet på en tilstrekkelig måte
Paramedisinstudiet er relativt nytt, og fagmiljøet er ennå under oppbygging. Det er derfor ikke
grunnlag for å si at fagmiljøet ennå er kompetansemessig stabilt. Med utgangspunkt i at studiet
fagmiljøet fortsatt er under utvikling vurderes dette likevel som tilfredsstillende.
§ 2.3.2: Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse:
De fleste i fagmiljøet har lang undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning og
fagmiljøet som helhet har høy digital kompetanse. Det er likevel bekymringsfullt at det kun er én som
har formell universitetspedagogisk kompetanse. Særlig gjelder dette når denne har en mindre andel
av sin stiling knyttet til undervisning.
I søknaden fremgår det at det er planlagt at tre ansatte i fagmiljøet skal gjennomføre
universitetspedagogisk basiskurs i løpet av 2021, slik at dette vilkåret relativt snarlig vil være
tilfredsstillende.
§ 2.3.3: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet:
Bachelor i paramedisin er lagt til faggruppe for sykepleie ved FSH. Faggruppen ledes av
faggruppeleder som har ansvar for kvalitetsutvikling og -sikring av studieprogrammene på delegasjon
fra dekan. Studieprogrammet har én studieprogramansvarlig som jobber tett med faggruppeleder.
Selv om den totale ledelsesstrukturen ved fakultetet er noe komplisert, vurderes denne likevel til å
være tydelig og godt definerte ansvarsområder.
§ 2.3.4: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
79 % av årsverkene tilknyttet studiet er ansatte i hovedstilling ved Nord universitet.
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I søknaden er de sentrale fagområder i studieprogrammet definert til være basale medisinske emner,
akutt-medisinske emner, ambulanseoperative emner og emner innen kunnskapsbasert praksis og
forskningsforståelse. I søknaden fremgår det hvordan det er førstekompetanse i alle disse sentrale
delene.
Totalt har fagmiljøet 42 % førstestillingskompetanse.
Alle kompetansekrav er dermed oppfylt.
§ 2.3.5: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå:
Paramedisin er relativt ny som fagdisiplin på universitetsnivå. Det er dermed lite forsknings- og
utviklingsarbeid spesifikt knyttet til paramedisin. Det fremheves likevel at fagmiljøet gjennom flere år
har publikasjoner av høyt nivå innenfor emner som er svært relevant for paramedisinstudiet. Det
fremgår videre at en ansatt er i gang med sitt doktorgradsløp knyttet direkte til paramedisin.
Sett hen til utviklingen innen fagområdet anses dette å være tilstrekkelig til å vise at fagmiljøet driver
forskning og faglig utviklingsarbeid som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
§ 2.3.6: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet fører frem til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet:
Søknaden viser hvilke faglige nettverk og samarbeid fagmiljøet deltar i. Det trekkes særlig frem
representasjon i RETHOS-programgruppen som har utarbeidet de nasjonale retningslinjene for
utdanningen, og at professor Akhtar Hussain leder verdens diabetesorganisasjon og har et
omfattende nettverk gjennom sin forskning.
Aktivitet og deltagelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk vurderes å være
tilfredsstillende.
§ 2.3.7: For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant
og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Søknaden viser at hele fagmiljøet har erfaring fra praksisfeltet; dog i ulikt omfang og ulike
tidsperioder. Selv om enkeltansatte har hatt lengre fravær fra praksisfeltet vurderes fagmiljøet som
helhet å være tilstrekkelig oppdatert. Gjennom praksisveiledning vil også fagmiljøet holde seg
oppdatert fra praksisfeltet.
Alle praksisveiledere er utdannet sykepleiere og har autorisasjon. Det forutsettes at disse har
relevant erfaring fra praksisfeltet.

Vedlegg:
Dekanvedtak FSH 19.10.2020 – Oversendelse av søknad om reakkreditering av Bachelor i
paramedisin (heltid)
Søknad om reakkreditering av Bachelor i paramedisin (heltid) – versjon 02.12.2020
Vedlegg 1 (nr 3 i søknad) – Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
Vedlegg 2 (nr 4 i søknad) - Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Vedlegg 3 (nr 2 i søknad) - Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning
Vedlegg 4 (nr 1 i søknad) – Helsedirektoratets oppfølging av oppdrag om å styrke kompetanse i
ambulansefag
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Vedlegg 5 – Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, vernepleie,
farmasi og paramedisin
Vedlegg 6 - Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelse – norsk versjon
Vedlegg 7a (nr 16 i søknad) – Kursbeskrivelse kode 160
Vedlegg 7b – Intensjonsavtale om kode160
Vedlegg 8 (nr 17 i søknad) - Tekst til vitnemål (side 2 beskrivelse)
Vedlegg 9 (nr 7 i søknad) - Internasjonale utvekslingsavtaler
Vedlegg 10 (nr 9 i søknad) – Oppdatert oversikt over praksisavtale
Vedlegg 11 (nr 10 i søknad) – Samarbeidsavtaler om praksis – sykehus/helseforetak
Vedlegg 12 (nr 8 i søknad) - Samarbeidsavtaler om praksis - kommuner
Vedlegg 13 (nr 12 i søknad) – Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
universitet
Vedlegg 14 (nr 13 i søknad) – Mandat faggruppeledere
Vedlegg 15 (nr 14 i søknad) – Mandat studieprogramansvarlige
Vedlegg 16 (nr 11 i søknad) – Fagmiljøets CVer
Vedlegg 17 (nr 15 i søknad) – Fagmiljøets publikasjonslister
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

20/00373-4

Saksbehandler

Isabell Kibsgaard

Dato

19.10.2020

Sak: Dekanvedtak - Re-akkrerditering 2020 - Bachelor i paramedisin

Vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler dekan å re-akkreditere Bachelor i paramedisin, det vil si
godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon og oversende re-akkrediteringssøknaden
Bachelor i paramedisin til sentralt utdanningsutvalg under forutsetning av at følgende punkt innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2020.

Etter fullmakt:
Anne Ringen Pedersen
Fakultetsdirektør
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for re-akkreditering av
eksisterende studieprogram (rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019).
Denne re-akkrediteringssøknaden gjelder Bachelor i paramedisin. Søknaden var behandlet i lokalt
utdanningsutvalg 13.10.20, SAK 17/20, med følgende vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å re-akkreditere Bachelor i paramedisin under
forutsetning av at følgende punkter innfris:
1. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1. desember
2020.
2. Kode 160 beskrives
3. Ta med fagmiljøet i fellesemnene.
4. Eksamensform i emnene sjekkes.
5. Kontroller oversikten over fagansatte mhp midlertidig ansettelse/fast ansatt.
6. Går gjennom vurderingsformene i emnene.

Søknaden er revidert etter innspill fra Lokalt utdanningsutvalg ved FSH og alle punktene i vedtaket
(utenom punkt 1) fra lokalt utdanningsutvalg er revidert inn i søknaden.

Om re-akkrediteringsprosessen
Bachelor i paramedisin er omfattet av forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger (RETHOS), som trådte i kraft 6. september 2017 og tilhørende retningslinjer for
paramedisinutdanningen, vedtatt 1. juli 2020.
Denne søknaden gjelder re-akkreditering av Bachelor i paramedisin, med planlagt oppstart høsten
2021.

Definisjoner og valg som er gjort
Bachelor i paramedisin følger forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for paramedisinutdanningen. Ved vurdering av re-akkrediteringssøknaden
opp mot kravene i studietilsynsforskriften, legges kravene for bachelorgradsstudier til grunn.
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Vurdering av re-akkrediteringssøknaden opp mot studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av re-akkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva søknaden skal
inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
re-akkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og en kort beskrivelse av hvordan kravene er oppfylt.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling til lokalt utdanningsutvalg tett opp mot NOKUTs
veiledning.
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om
universiteter og
høyskoler med
tilhørende forskrifter
skal være oppfylt.

OK:
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler i
opptaksforskriften. Tidspunkt for opptak følger Samordna
opptak med søknadsfrist 15. april og studiestart i august
hvert år. Studiet følger opptaksforskriftens
rangeringsregler. Det er beskrevet og begrunnet hvordan
relevante forskrifter er oppfylt: Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for paramedisinutdanningen,
forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet, forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, forskrift om
godskriving og fritak av høyere utdanning og NKR nivå 6
(bachelorgradsstudier). Det er beskrevet og begrunnet
hvordan studiet følger forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende
retningslinjer forparamedisinutdanningen. Det er
beskrevet at studiet følger opptaksforskriftens kvote for
førstegangsvitnemål og at det ikke er andre kvoter for
opptak, og det er ikke nødvendig å søke KD om unntak fra
opptaksforskriften.

(2) Informasjon om
studietilbudet skal være
korrekt, vise studiets
innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter
for studentutveksling.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av studiemodellen som
viser oppbygging, studiepoengfordeling og kliniske
studier. Progresjonskravene er beskrevet, og det er lagt
ved studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser som
viser innhold og progresjonskrav. Det er beskrevet at det
legges til rette for studentutveksling i 6. semester.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for
studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og
studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

OK:
Læringsutbyttet (LUB) er beskrevet, og det er gjort rede
for hvordan LUB er i samsvar med NKR. Valgene som er
tatt i arbeidet med LUB er begrunnet ut fra forskrift om
nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning.
Studiets navn på norsk er Bachelor i paramedisin, på
engelsk Bachelor in Paramedic Science. Studiets navn er
vurdert til dekkende ved at studiet gir en bachelorgrad
og at det er sentrale føringer for navnet. Det skal
opprettes ny autorisasjonsgruppe for paramedisin, men
denne prosessen er forsinket pga. covid 19.

(2) Studietilbudet skal være faglig
oppdatert og ha tydelig relevans
for videre studier og /eller
arbeidsliv.

OK:
Det er beskrevet hvordan studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv og for videre studier. Det er
gitt eksempler på mulige yrker og videre utdanning til
mastergrad og PhD. Det er beskrevet eksempler på
hvilke mastergrader og PhD kandidatene kan søke
opptak til. Det er beskrevet at fagansatte er i kontakt
med praksisfeltet, med kombinerte stillinger og at
dette er en bevist strategi for å sørge for at innholdet i
studiet er faglig oppdatert. Det er også beskrevet tett
kobling til akuttmedisinsk forskning og innovasjon. Det
er også beskrevet at fagmiljøene mellom de 5
institusjonene som tilbyr paramedisinutdanning er i
hyppig kontakt med hverandre. Rekrutteringsgrunnlag
er beskrevet i søknaden.

(3) Studietilbudets samlede
arbeidsomfang skal være på 1500–
1800 timer per år for
heltidsstudier.

OK:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per
semester og per studieår totalt, samt fordelt på
kategoriene organisert læringsaktiviteter, praksis,
selvstudium og eksamensforberedelse. Timetall per
semester og studieår er vist i tabell. Det fremkommer
hvordan beregning av timetall henger sammen med
studieplan og læringsutbytte. Timetallet ligger innenfor
kravet som er 1500-1800 timer per år. Det er beskrevet
at antall timer vil variere noe fra semester til semester.

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Dekanvedtak FSH 19.10.2020 - Oversendelse av reakkrediteringssøknad for Bachelor i paramedisin (heltid)

(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

OK:
Studiets emner er beskrevet, og det er angitt hvilke
emner som er fellesemner mellom
bachelorutdanningene. Det er begrunnet hvordan
studiets innhold og oppbygging gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet, og dette er
illustrert i tabell som viser sammenhengen mellom
overordnet læringsutbytte og læringsutbyttet på hvert
av emnene. I tillegg er sammenhengen mellom
studieprogrammets emner og forskriftens
læringsutbytter illustrert i tabellform. Det er beskrevet
og begrunnet at nødvendig infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner er på plass. Det fremkommer at
det er mulighet for studentutveksling i 6.

(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til
rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

OK:
Det er gitt oversikt i tabell over alle undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer som skal benyttes, det er
begrunnet valg av undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer og hvordan disse formene gir
grunnlag for å oppnå læringsutbyttet. Det er beskrevet
at det legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i praktisk trening, simulering, ferdighetstrening og
gjennom gruppearbeid i de teoretiske
læringsprosessene. Vurderingsordningene gjennom
studiet er synliggjort i tabellform.

(6) Studietilbudet skal ha relevant
kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.

OK:
Det er beskrevet at paramedisin baserer seg på
naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning.
Det er beskrevet at det er utviklet et eget emne hvor
studenten skal lære å reflektere over hvorfor det er
viktig at klinisk praksis bygger på forskning. Søknaden
beskriver at det jobbes kontinuerlig med å bruke egen
forskning i undervisningen. Fagmiljøets forskning som
er relevant for studiet er beskrevet og hvordan denne
brukes i undervisningen.
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(7) Studietilbudet skal ha
ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

OK:
Det er beskrevet ordninger for internasjonalisering som,
at det meste av litteraturen innen akuttmedisinske
emner er på engelsk, det forventes at studentene i
økende grad bruker engelskspråklige kilder og
databaser. Det er beskrevet et samarbeid om pensum
med ARCADA University of Applied Sciences i Finland,
som også har vært en sparringspartner under
utarbeidingen av reakkrediteringssøknaden. Søknaden
beskriver at studentene blir eksponert for et mangfold
av perspektiver i studieløpet som likestilling, ikkediskriminering og om samers rettigheter. Det er
beskrevet at dette også fremkommer i
studieprogrammet LUB-er. Det er beskrevet at det
foreligger intensjonsavtale om ansatteutveksling med
ARKADA og at det er ønskelig å få gjesteforelesere fra
ARKADA og sende ansatte fra vårt fagmiljø på
utvekslingsopphold til ARKADA.

(8) Studietilbud som fører fram
til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal
studentutveksling. Innholdet
i utvekslingen skal være
faglig relevant.

OK:
Det er beskrevet at studiet enda er ganske nytt og at
den internasjonale kontakten må bygges opp. Det er
beskrevet at frem til nå har ikke studieprogrammet hatt
avtar om studentutveksling og at mye av arbeidet har
bestått i leting etter potensielle partnere. Det er
etablert en intensjonsavtale med ARCADA i Finland. Det
er beskrevet hvilket tidspunkt i studiet utveksling er
mulig (6. semester) og begrunnet at det kan innpasses i
det ordinære studieløpet.
Det er begrunnet at utvekslingen er faglig relevant ved
at ARCADA har en bachelorgrad i «Paramedicemergency care» og at studiet har en fagprofil som
passer godt med vår utdanning.
Vedlegg: Intensjonsavtale med ARCADA.
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(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvordan
institusjonen legger til rette for og gjennomfører
praksis i studietilbudet. Det er beskrevet at forskriften
regulerer praksisstudiene og at de skal ha en varighet
på minimum 32. Det er beskrevet at studiet har 3
praksisperioder; 10 uker i ambulansepraksis, 10 uker
breddepraksis og 10 uker ambulansepraksis. Videre
beskrives det at studieprogrammet inneholder store
deler simulerings- og ferdighetstrening gjennom alle
tre årene som sikrer at studentene får tilstrekkelig
praksis. Studenten er i praksis i 3, 5 og 6 semester.
Videre er organisering av praksis beskrevet og at
praksis er bygget opp på læringsutbytter.
Det er lagt ved signerte praksisavtaler og beskrevet at
flere er underveis. Samarbeidsavtaler i FSH er revidert
og fornyet etter endringer som følge av RETHOS.
Vedlegg: Det er lagt ved signerte praksisavtaler.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
skal ha en størrelse som står i forhold
til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.

OK:
Søknaden inneholder oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet.
Fagmiljøets kompetanse er beskrevet, og det er
begrunnet hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner. Fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student er oppgitt. Det er
begrunnet at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter, undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
Det er beskrevet at 4 ansatte i fagmiljøet har
vært med siden oppstarten i 2017. Det er
beskrevet at fagmiljøets sammensetning dekker
fag og emner som inngår i studietilbudet. Videre
beskrives det at det jobbes med å øke
stillingsressurser med praktisk
ambulanseerfaring. Det er beskrevet at det
jobbers bevist med å øke andelen
førstekompetente ved at fagmiljøet har to
ansatte i stipendiatløp.

(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UHpedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Det er satt opp tabell som viser utdanningsfaglig
utdanning og utdanningsfaglig erfaring for hver
enkelt ansatt i fagmiljøet. Det er beskrevet tiltak for
å sikre og utvikle UH-pedagogisk kompetanse som
UH-pedagogikk og pedagogisk CV og for å inkludere
nyansatte i samtaler om pedagogisk tilrettelegging.
Det er gitt redegjørelse for fagmiljøets digitale
kompetanse.
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

OK:
Søknaden beskriver studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på, og
det er redegjort for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet. Det er beskrevet at det er
ansatt en faggruppeleder i full stilling og at i tillegg
er en av de vitenskapelig ansatte utnevnt som SPA i
50% stilling. Ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet er delegert fra dekan til faggruppeleder
og SPA.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene
knyttet til studietilbudet skal utgjøres
av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være
ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studietilbudet. I
tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:

OK:
Andel ansatte i hovedstilling er beskrevet ved at 79
% av årsverkene tilknyttet studiet utgjøres av
ansatte i hovedstilling, i tillegg er det to ressurser fra
sykepleieutdanningen og en ressurs fra
handelshøgskolen som også er ansatt i hovedstilling
ved Nord universitet.
Det er beskrevet og begrunnet hva som er de
sentrale delene av studietilbudet. Det er beskrevet
at det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studiet. Dette er vist i en tabell som viser ansatte i
sentrale deler av studiet.
Det er beskrevet at kravet om minst 20 prosent
førstestillingskompetanse er oppfylt, ved at andelen
med førstestillingskompetanse er 42 % og vil øke til
45 % etter en forventet disputas i 2021.

a) For studietilbud på
bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
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(5) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal drive forskning •
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.

•

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud
•
som fører fram til en grad skal delta
aktivt i nasjonale og internasjonale•
samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

•

OK:
Søknaden beskriver forsknings- og utviklingsarbeid
som er knyttet til paramedisin-yrket er noe
begrenset da paramedisin er relativt ny fagdisiplin
på universitetsnivå og at fagmiljøet ved
paramedisinutdanningen bedriver i hovedsak
forskningsarbeid tilknyttet akuttmedisinske
problemstillinger. Søknaden inneholder beskrivelse
av den forskningen og det faglige utviklingsarbeidet
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år, og
det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøets
forskning og faglig utviklingsarbeid har en kvalitet
og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå. Det er beskrevet at
fagmiljøet forsker innen akuttmedisin og
traumatologi, koronarsykdom, patofysiologien ved
venøse luftembolier, ultralyd ved hjertestans,
diabetes og treningsfysiologi. Det fremkommer at
fagmiljøet publiserer vitenskapelige artikler og
skriver lærebok-kapitler.
Vedlegg: Det er lagt ved publikasjonsliste for de
siste.

OK:
Det er beskrevet at en fagansatt har vært med i
programgruppen for RETHOS siden oppstart 2016.
Søknaden beskriver at det er internasjonalt
samarbeid mellom paramedisinutdanningene. Det er
beskrevet at det er utarbeidet en intensjonsavtale om
lærerutveksling og studentmobilitet.
De nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverkene som er tilknyttet fagmiljøet er beskrevet
som samarbeid med Intervensjonssenteret ved
Rikshospitalet, og med UNN/UiT, videre er det
beskrevet et bredt internasjonalt nettverk innen
diabetes.
Det fremkommer at noen av nettverkene er direkte
knyttet til studiet.
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(7) For studietilbud med obligatorisk
praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra
praksisfeltet.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets
erfaring fra praksisfeltet og hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert ved at fagmiljøet
er systematisk i kontakt med praksisfeltet.
Det er beskrevet at fem av elleve ansatte i
fagmiljøet har sin hovedstilling i klinisk praksis,
og to av disse er ansatt i ambulansetjenesten.
Det er beskrevet krav til praksisveileder mhp.
faglig bakgrunn og formell veilederkompetanse.
Det er videre beskrevet at fakultetet tilbyr et
studium i veiledningspedagogikk som er
tilpasset målgruppen.

Innstilling fra lokalt utdanningsutvalg:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å re-akkreditere Bachelor i paramedisin
under forutsetning av at følgende punkter innfris:
2. Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles innen 1.
desember 2020.
3. Kode 160 beskrives
4. Ta med fagmiljøet i fellesemnene.
5. Eksamensform i emnene sjekkes.
6. Kontroller oversikten over fagansatte mhp midlertidig ansettelse/fast ansatt.
7. Går gjennom vurderingsformene i emnene.

Vedlegg: Søknad om re-akkreditering bachelor i Paramedisin, Vedlegg 1 Forskrift om nasjonal
retningslinje for paramedisinutdanning, Vedlegg 2 Helsedirektoratete Oppfølging av oppdrag om å
styrke kompetanse i ambulansefag, Vedlegg 3 Mandat Retningslinjer for helse- og
sosialfagutdanningene, Vedlegg 4 Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger,
Vedlegg 5 Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, verneple,
Vedlegg 6 Studieprogram med emner, Vedlegg 7 Letter of intent_NORD+ARCADA, Vedlegg 8 Praksis
samarbeidsavtaler, Vedlegg 9 Oversikt over Samarbeidsavtaler praksis FSH, Vedlegg 10
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Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset, Helse Nord-Trøndelag og Nordlandssykehuset, Vedlegg 11
CV Fagmiljø Bachelor i paramedisin, Vedlegg 12 Utfyllende-bestemmelser-om-utdanningsfagligkompetanse, Vedlegg 13 Mandat faggruppeleder , Vedlegg 14 Mandat Studieprogramansvarlige,
Vedlegg 15 Publikasjonsliste cristin FSH2015-2020, vedlegg 16 Kode 160 kursbeskrivelse, Vedlegg 17
Tekst til vitnemål bachelor i paramedisin
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Introduksjon: Overordnet om studietilbudet
Dagens bachelorgrad i paramedisin er et bachelorgradsstudium på 180 studiepoeng som tilbys på
deltid i Namsos og i Bodø over fire år. I forbindelse med ny forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning søker vi nå om å gjøre endring av dette studieprogrammet. Det nye
studieprogrammet som det søkes re-akkreditering for er et bachelorgradsstudium på 180 studiepoeng
som skal tilbys på heltid i Bodø. Studieprogrammet er underlagt fakultet for sykepleie og
helsevitenskap ved Nord universitet.

Søknad om akkreditering
Bakgrunnen for akkrediteringssøknaden er utarbeidelsen av ny nasjonal forskrift for
paramedisinutdanning (vedlegg 1). Regjeringen satte i gang et stort arbeid for å utarbeide
minstestandard for sluttkompetansebeskrivelse for samtlige grunnutdanninger innen helse- og
sosialfag; Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). Formålet var at
utdanningene skal være fremtidsrettet og i tråd med kompetansebehov i tjenestene og gi brukerne
økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningen. Bakgrunn for arbeidet ble gitt av Stortinget i
forbindelse med behandling av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd – Samspill i praksis.
Arbeidet er også relatert til Meld. St.(2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Meld. St.13
(2011-2012) Utdanning for velferd (Regjeringen.no).
Disse felles retningslinjene for alle helse- og sosialfagutdanninger nedfelles i egne retningslinjer for
hver enkelt utdanning. Kunnskapsdepartementet opprettet egne programgrupper for hver utdanning.
Endelig forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning ble kunngjort 04.02.2020. F.o.m.
studieåret 2021/2022 må alle paramedisinutdanninger etterleve forskriften. Forskriften skal sikre et
nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompetanse,
uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Det er fem utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner paramedisinstudenter: Nord universitet,
Universitetet i Tromsø (UiT), OsloMET, Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Østfold (HiØ). Alle
disse utdanningsinstitusjonene søker denne høsten om re-akkreditering av sine
paramedisinutdanninger, for å oppfylle kravene som stilles i den nye forskriften.

1
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1. Overordnet om studietilbudet
1.1. Presentasjon av Nord universitet og fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap har bachelor- og masterutdanning i helsevitenskapelige
profesjonsfag. Ph.d.-programmet og studier i profesjonspraksis er delt med fakultet for
Lærerutdanning-, kunst og kulturfag. Figur 1 viser dagens overordnede organisasjonsstruktur i FSH.

Dekan

Prodekan forskning

Prodekan utdanning

Fakultetsdirektør

Faggruppeleder farmasi

Faggruppeleder
vernepleie og psykisk
helsearbeid

Faggruppeleder sykepleie
og paramedisin

Figur 1: Lederstruktur Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Fakultetet ble etablert i 2017 og har ca.2100 studenter fra bachelor- til ph.d.-nivå. Fakultetet har per
1. mai 2020 233 ansatte, hvorav rundt 186 er vitenskapelig ansatte, 21 er stipendiater, og 26
administrativt og teknisk ansatte. Fakultetets ledelse er ved campus Bodø, og strategisk ledergruppe
er sammensatt av dekan, prodekaner, fakultetsdirektør, kontorsjef og faggruppeledere. De
vitenskapelig ansatte jobber ved campus Bodø og Levanger og studiestedene Mo i Rana, Namsos og
Vesterålen. I tillegg har ansatte kontorsted i Stjørdal, Leknes, Mosjøen og Steinkjer. Fakultetet er
organisert i tre faggrupper: sykepleie, farmasi, vernepleie og psykisk helsearbeid. Bachelor i
paramedisin tilhører faggruppen sykepleie og paramedisin, og har i dag studenter ved Namsos og
Bodø. Faggruppen ledes av faggruppeleder for sykepleie.
Fakultetets satsning er under profilområdene helse, velferd og oppvekst, og innovasjon og
entreprenørskap. Fakultetet er vert for to kompetansesenter – Nasjonalt senter for kultur, helse og
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omsorg, og Regionalt senter for omsorgsforskning – og deltar i tre nasjonale forskerskoler: Profres,
Muni-Health-Care og Farmasi. Fakultetet har en satsing innen forskningsområdene: Praksis nær
forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten, legemidler og legemiddelhåndtering og
folkehelse og befolkningsundersøkelser.

Figur 2: Linje enhetlig studieprogramansvar ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap. SPA = studieprogramansvarlig.
Bachelor Paramedisin merket med rød pil.

Fakultetet har ansatt rådgivere innen HR, HMS, kommunikasjon og internasjonalisering som tiltak for å
oppnå målsettinger innen kvalitetsarbeid, organisasjon og ledelse.
Rådgiver for internasjonalisering ble ansatt i oktober 2018 for å utvikle og ivareta gode avtaler og
rutiner for internasjonalisering innen forskning og utdanning.
Etablering av systematisk studentmedvirkning er sentralt. Det gjennomføres jevnlige møter mellom
fakultetets øverste ledelse og tillitsvalgte i PULS og PULS har oppnevnt en studentrepresentant i
SAMUT, Helse Nord.
Studentene på bachelor paramedisin evaluerer alle emnene i studieprogrammet ved skriftlige
spørreskjema, dialogmøter mellom studenter og emneansvarlige og ved at kullkoordinator og
studieleder/studieprogramansvarlig gjennomfører jevnlige møter med tillitsvalgte. Det utarbeides
studieprogramrapport årlig med bakgrunn i disse evalueringene. På denne måten gjennomføres
systematisk kvalitetsarbeid i studieprogrammet, der emneansvarlige, studieledere og
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studieprogramansvarlig har ansvaret, og studentenes medvirkning er essensiell. Hvert studentkull er til
enhver tid representert i studieprogramrådet, fortrinnsvis v/ tillitsvalgt.

1.2 Generelt om studiet
Bachelor i paramedisin er en relativt ny høyere utdanning for helsepersonell rettet mot
ambulansetjenesten, medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt, kommunal akutt
døgnenhet, kommunale helse- og omsorgstjenesten og sanitetstjeneste i Forsvaret. Utdanningen er
ment å imøtekomme det økende behovet for kompetanse i ambulansetjenesten (vedlegg 2) basert på
økt kompleksitet og større tjeneste-etterspørsel i prehospital og inhospital medisin. Som følge av det
økende antallet eldre opplever de prehospitale tjenestene større trykk av pasienter med sammensatte
lidelser, og i kombinasjon med større diagnostiske- og behandlingsmessige muligheter som følge av ny
teknologi, gir dette behov for økt medisinsk kompetanse. Ved å øke kompetansen i prehospital
tjeneste vil helsetjenestenes kvalitet også øke i kommunal sektor, noe som vurderes i tråd med
helsedirektoratets ønske om å behandle flere pasienter i hjemmet eller ved kommunale institusjoner.
Den første 3-årige bachelorutdanningen i paramedisin ble startet av OsloMet i 2014. Nord Universitet
var i 2017 den andre utdanningsinstitusjonen som startet opp denne bachelorutdanningen. Ved
studiestart høsten 2020 tilbys utdanningen ved fem utdanningsinstitusjoner (Nord, iT, UiS, HiØ).
Dagens paramedisinutdanning ved Nord universitet er en deltidsutdanning med Campus i Bodø og
Namsos. Studieåret 2020/2021 er det tre kull med paramedisinstudenter ved Nord universitet; to i
Bodø og ett i Namsos. F.o.m. høsten 2021 skal studieprogrammet gjøres om til en heltidsutdanning,
med opptak i Bodø. Hovedargumentet for å gå over fra deltids- til heltidsutdanning er at vi ønsker å
legge bedre til rette for opplæring i praktiske ferdigheter. Paramedisineryrket stiller store krav til
praktiske ferdigheter. Med dagens deltidsutdanning er det utfordrende å få til ønsket progresjon i
disse praktiske ferdighetene. Dette er noe vi også har fått tilbakemelding om fra praksisfeltet.
Studentene våre er spredt ut over hele landet mellom samlingsukene, og har begrensede muligheter
til å møtes og øve praktisk med hverandre. Denne studentstyrte treningen ser vi på som viktig for å
oppnå læringsutbyttene innenfor ferdigheter og generell kompetanse. Med dagens deltidsutdanning
opplever vi at vi i litt for stor grad må «starte fra scratch» når studentene kommer inn på samling,
fordi de ikke har fått øvd praktisk mellom samlingene. Dette gjelder særlig studentene som ikke har
tidligere erfaring fra ambulanseyrket. Disse studentene utgjør etter hvert flesteparten av våre
studenter, da karaktersnittet for å komme inn på utdanningen er blitt veldig høyt.
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Det har siden høsten 2017 pågått et stort utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningslinjer innen
helse- og sosialfag (vedlegg 3). Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og
utgjøre en minstestandard for kompetanse. September 2018 ble programgruppen for
paramedisinutdanningen etablert, og januar 2020 ble de nye retningslinjene vedtatt av
kunnskapsdepartementet. Retningslinjene ble publisert 04.02.2020, og er gjeldende fra studieåret
2021/22. Bjørn Ove Faldaas er Nord universitets representant i programgruppen.

Type studium (kryss av)
x

Bachelorgradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys sin (kryss av)
x

Campus-/studiestedsbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

Heltidsstudium
Deltidsstudium

1.3 Profil
Paramedisinutdanningen ved Nord universitet skal utdanne akuttmedisinsk personell som er i stand til
å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer.
Studentene får opplæring innen medisinske basalfag, akuttmedisinske og operative emner, i tillegg til
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kliniske praksisstudier i kompetente akuttmedisinske miljø. Målet er å utdanne handlingskompetente
paramedisinere med avklaring- og sorteringskompetanse, som bidrar til å løfte den akuttmedisinske
kompetansen i de pre-hospitale tjenestene. Utdanningen skal ha nært samarbeid med praksisfeltet, og
ha fokus på samhandling mellom de forskjellige disipliner innen helse-, redning- og
beredskapstjenestene.
Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning beskriver formål med utdanningen slik:
Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som kan fremme, vedlikeholde og reetablere god
helse og livskvalitet for mennesker på individ-, gruppe og samfunnsnivå. Videre skal kandidaten i en
tidlig og ofte uavklart fase vurdere behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade,
forebygge, lindre lidelse, gi omsorg og kunne bidra til at menneskeverdet ivaretas i livets sluttfase.
Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere pasienter med komplekse og sammensatte
tilstander.
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne praktisere sitt fag i ambulansetjenesten, men også i
andre deler av helse- og omsorgstjenesten som medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt,
kommunal akutt døgnenhet og andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt
sanitetstjeneste i Forsvaret.
Utdanningen skal bidra til å gjøre kandidaten skikket til å håndtere fremtidige utfordringer og
bidra til en bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenesten i takt med demografiske, faglige og
teknologiske endringer. I tillegg skal utdanningen bidra til at helse- og omsorgstjenesten kan fylle sine
oppgaver i den samvirkende redningstjeneste og totalforsvaret.
Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige
tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant kompetanse om samers status som urfolk og
deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester.
Utdanningen skal være praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert, samt bidra til å utvikle
paramedisin som fagområde og understøtte utviklingen av et normativt fagmiljø.

Tabell 1: Generelt om studiet
Studiets navn

Bachelor i paramedisin

Studiets navn (Engelsk)

Bachelor in Paramedic Science
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Nivå

Bachelorgrad med 180 studiepoeng

Normert studietid

3 år

Organisering

Campus/ studiestedsbasert heltidsstudium

Campus - Studiested

Campus: Bodø

Regulert rammeplan

Regulert av Forskrift om nasjonal retningslinje
for paramedisinutdanning

Tabell 2: Studiemodell bachelor paramedisin
Emne

Spt

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

2021

2022

2022

2023

2023

202

1. år
Helsepersonellets felles kunnskaps- og

5

x

Anatomi, fysiologi og biokjemi

12.5

x

Sykdomslære

12.5

x

verdigrunnlag
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Farmakologi, legemiddelhåndtering og

10

x

20

x

legemiddelregning
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A
2. år
Tverrprofesjonell samhandling i

60
5

x

Psykiske lidelser og rusproblematikk

10

x

Praksisstudier 1 (Praksis ambulanse)

15

x

Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid

17

x

Etikk og kommunikasjon

5

x

Forskningsbasert kunnskap i Paramedisin

5

x

Utrykningskurs – kode160

3

x

helsetjenesten

3. år

60

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B

15

x

Praksisstudier 2 (Breddepraksis)

15

x

Praksisstudier 3 (Ambulansepraksis)

15

x

Bacheloroppgave

15

x

Totalt stp. på 3 år

Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

180

30

30

30

30

30

30
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(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Sammendrag
Studiet er omfattet av lov om universiteter og høyskoler og tilhørende forskrifter. Studiet er regulert
av forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (vedlegg 4) og tilhørende
retningslinjer for paramedisinutdanning. Studiet er regulert av forskrift om opptak til høyere
utdanning og forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente
vurderingsformer ved Nord universitet og retningslinjer for obligatorisk deltakelse. Videre er studiet
underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyre utdanning, forskrift om godskriving og fritak av

høyere utdanning og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6
(bachelorgradstudier).

Beskrivelse og begrunnelse for hvordan studietilbudet følger forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for paramedisinutdanning:

Ny felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og tilhørende retningslinjer for
paramedisinutdanningen var utgangspunktet for utarbeidelsen av nytt studieprogram, og har vært
sentrale i hele prosessen. LUBene i forskriften er inkludert og tilpasset fagområdet i den nasjonale
retningslinjen for paramedisinutdanning. Vi har derfor tatt utgangspunkt i den nasjonale
retningslinjens LUBer på bachelornivå, når vi har utarbeidet et nytt studieprogram.

De nye retningslinjene for hver enkelt av de helse- og sosialfaglige utdanningene, er en del av et nytt
styringssystemet som skal sikre at studentene forberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i
fremtidens helse- og velferdstjenester. Styringssystemet er delt inn i tre nivåer:
Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom
rammeplaner.
Felles forskrift for rammeplan for alle grunnutdanningene. Dette er en ny type rammeplan som
fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Forskriften setter også rammer
for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning.
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Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. Fra og med høst 2021 må alle
paramedisinutdanninger etterleve den nye forskriften for paramedisinutdanning, som er utarbeidet av
RETHOS-gruppen.

Bachelor i paramedisin er omfattet av styrende dokumenter:
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning
Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
Forskrift om opptak til høgre utdanning
Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høyskoler
Forskrift om Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det europeiske
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet – med virkning fra 1.augusr 2019
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Jmf. §2
Prosessen følger Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieprogram ved Nord
universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til
studenter som får utstedt vitnemål.
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Nord universitet som selvakkrediterende institusjon

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement at NOKUTs krav til akkreditering av studier
også skal gjelde når universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieprogram for
disse. Det fremgår også i NOKUTs veiledning (mai 2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder for
alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier
bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
I denne søknaden vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller kravene i
forskriften, informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften). System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.06.
2012 for tidligere Universitetet i Nordland og juni 2008 for Høyskolen i Nord Trøndelag (Namsos og
Levanger). Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt felles system.
For å sikre at utarbeidelsen av studieprogrammet har hatt en bred involvering, har dekan utarbeidet
mandat for arbeidet (vedlegg 5).
Arbeidet med re-akkrediteringssøknaden har i all hovedsak vært gjort av fagmiljøet ved paramedisin.
De ulike delene av søknaden har vært utarbeidet og drøftet i nettbaserte samarbeidsmøter gjennom
vår og sommer 2020. Det skal oppnevnes studieprogramråd for bachelor i paramedisin som skal jobbe
med å videreutvikle utdanningen. Fra Nord universitet settes studieprogramrådet sammen av studenttillitsvalgt fra hvert av kullene, faggruppeleder Ranveig Salater Rotmo, studieprogramansvarlig Eva
Vedvik, vitenskapelig ansatt Bjørn Faldaas og studieveileder Sverre Bjørbæk. I tillegg inngår
representanter fra praksisfeltet i helseforetakene i Nords nedslagsfelt: Raymond Dokmo –
kommuneoverlege Bodø kommune, Tor Ragnar Mikalsen – Helgelandssykehuset, Anders Samuelsen –
Nordlandssykehuset, Per-Anders Skjei - Helse Nord-Trøndelag.
Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en innledende vurdering
for å avklare om grunnleggende forutsetninger for re-akkreditering er tilfredsstilt i forhold til
studietilsynsforskriften.
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Sentralt Utdanningsutvalg behandler reakkrediteringssøknaden ved Nord universitet, og gir råd
overfor rektor som gir den endelige godkjenningen. Studieprogramene skal tilfredsstille
dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i
høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 09.02.2017, og tilhørende veiledning til søknad om
akkreditering av studier. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er oppdatert mai
2017.
For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord
universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en kvalitetsvurdering av
søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg som
vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi råd. Saksbehandler
må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i
studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og lovbestemmelser som er
relevant for studiet det søkes akkreditering for. I sin faglige vurdering skal saksbehandler konkludere
tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i studietilsynsforskriften. I samråd med Lokalt
Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et foreløpig vedtak. Søknaden videresendes så til
Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor som til slutt fatter endelig vedtak om re akkreditering.

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og følger Forskrift om opptak til
høyere utdanning, som regulerer opptak til alle grunnutdanninger innen høyere utdanning.
Søknadsfrist er 15. april hvert år. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler og kvote for
førstegangsvitnemål. Det er ikke andre relevante kvoter for opptak. Det er ikke nødvendig å søke
Kunnskapsdepartementet om unntak fra opptaksforskriften, da utdanningen følger standard regler
som vurderes som hensiktsmessig for denne utdanningen. Søknadsfrist er 15. april til samordna
opptak. Studiestart er august hvert år. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år
eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknad på bakgrunn av
realkompetanse har søknadsfrist 1. mars. Poenggrense var ved opptak i 2019 58,2 poeng for ordinær
kvote og 44,6 poeng for kvoten for førstegangsvitnemål.

Spesielle opptakskrav:
-

Studenten må ha hatt førerkort klasse B i 2 år før de kan påbegynne emnet - utrykningskjøring
kode 160. Dette innebærer at søkeren må ha førerkort klasse B senest 1. mars det året de
søker opptak til studiet.
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-

Studenten må bestå fysisk opptaksprøve. De fysiske kravene er dimensjonert for å møte
funksjonelle utfordringer i fremtidig yrkesutøvelse/ tjeneste. Denne opptaksprøven er felles
for alle paramedisinutdanningene i Norge.

Realkompetanse:
I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende
fagspesifikke krav for realkompetanseopptak:
-

Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.

-

Arbeid innen helse-, sosial-, omsorgssektor eller lignende der søker har arbeidet med
pasienter brukere eller klienter.

-

Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Tabellen nedenfor viser studiets oppbygging med emner fordelt på vår og høst alle tre år.
Praksisstudier er emnene; Praksisstudier 1, Praksisstudier 2 og Praksisstudier 3.
Se for øvrig Studieprogram med emner (vedlegg 6).
Tabell 3. Oversikt studieprogram
År 1
Høst

Helse-personellets

Anatomi, fysiologi

felles kunnskaps-

og biokjemi

og verdigrunnlag
12.5stp
5stp

Sykdomslære
12.5stp
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Vår

Farmakologi,

Akuttmedisinsk

legemiddel-

diagnostikk og

håndtering og

intervensjon A

legemiddelregning
10stp

20stp

År 2
Høst

Tverr-profesjonell

Psykiske lidelser og

Praksisstudier 1

samhandling i

rusproblematikk

(ambulansepraksis)

10stp

15stp

Innsatsledelse og

Etikk og

Forskningsbasert

Utrykningskurs

operativt

kommunikasjon

kunnskap i

Kode160

helsetjenesten

5stp

Vår

ambulansearbeid
5stp
17stp

Paramedisin
3stp
5stp

År 3
Høst

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon B

Praksisstudier 2
15stp

15stp

Vår

Praksisstudier 3

Bacheloroppgave

15stp

15stp

Som beskrevet i forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning, er studieprogrammet
bygd opp av medisinske basalfag, kliniske fag, og ambulanseoperative fag. I og med at alle
paramedisinutdanningene er forskriftsstyrte er oppbyggingen av studieprogram relativt lik mellom
utdanningsinstitusjonene (Vår er svært lik både OsloMet og UiT sin studieprogram). Det er forsøkt å
lage en tydelig progresjon fra første til tredje studieår. Første studieår består i stor grad av medisinske
basalfag der studentene skal tilegne seg grunnleggende kompetanse om menneskekroppen,
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sykdomslære, farmakologi og akuttmedisin. I andre studieår skal studentene ut i sin første
praksisperiode, og får opplæring i ambulanseoperative emner. Dette studieåret bygges videre opp
med emner innenfor rus og psykiatri, forskningsbasert paramedisin og etikk og kommunikasjon. Disse
emnene er tenkt å gi studenten kompetanse innenfor etisk utfordrende deler paramedisinyrket, og til
å analysere, reflektere over og justere egen faglig utøvelse. Tredje studieår skal integrere
læringsutbyttene fra første og andre studieår og sette disse sammen til yrkesutøvelse som
paramedisiner. Studieåret er praksistungt med to praksisperioder, supplert med et medisinsk emne
som tar for seg mer komplekse akuttmedisinske problemstillinger og møte med barn, eldre og
fødende. Tredjeåret avsluttes med bacheloroppgave der studentene får mulighet til å vise at de
behersker den akademiske delen av paramedisinfaget.

I første semester starter studentene med emnet «Helsepersonellets felles kunnskaps- og
verdigrunnlag», som er felles for alle bachelorprogrammene ved FSH. Videre i semester 1 skal
studentene ha 2 basalmedisinske fag: 1. anatomi, fysiologi og biokjemi og 2. sykdomslære. Disse
fagene skal gi studentene grunnleggende medisinsk forståelse, og er hjørnesteiner for resten av
studieprogrammet. I semester 2 introduseres studentene for akuttmedisin i emnet «akuttmedisinsk
diagnostikk og intervensjon A» og bruk av legemidler i «Farmakologi, legemiddelhåndtering og
legemiddelregning. I likhet med paramedisinutdanningene ved OsloMet og UiT har vi plassert disse
emnene på førsteåret fordi emnene gir kompetanse som er verdifull for studentene å ta med seg inn i
første praksis i ambulansetjenesten. I særlig grad inneholder de akuttmedisinske emnene
(Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A og B) de aller viktigste læringsutbyttene i
studieprogrammet, og er helt avgjørende for å kunne virke som paramedisiner.
Andre studieår starter med fellesemnet «Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten».
Studieprogrammene i sykepleie, farmasi og vernepleie gjennomfører dette emnet i begynnelsen av
tredje studieår, men paramedisin ser seg nødt til å legge dette emnet i begynnelsen av andre studieår
for å få «emne-tetrisen» til å gå opp. Etter en introduksjon til emnet «psykiske lidelser og
rusproblematikk», skal de ut i det første praksisemnet «Praksisstudier 1». Emnet består av 10 uker
veiledet ambulansepraksis, i tillegg til en forberedende uke med simulering- og ferdighetstrening og
informasjon om praksisperioden. 4 semester starter med en svært sentral del av studieprogrammet,
17 stp med «Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid». Her skal studentene få opplæring i
praktisk gjennomføring av ambulanseoppdrag, og om beredskapsplanlegging, sikkerhetsstyring og
samvirke med andre nødetater. Videre inneholder semesteret 2 mindre (2 x 5stp) og noe mer
teoretiske emner, «Forskningsbasert praksis i paramedisin» og «Etikk og kommunikasjon». Disse
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emnene tenkt å gi studenten verktøy for å kunne analysere, reflektere over og justere egen faglig
utøvelse, og er derfor lagt i etterkant av første praksisperiode. En annen grunn til at vi har valgt å
samle disse to mer teoretiske emnene i andre halvdel av 4. semester er for å muliggjøre
gjennomføring av utrykningskurs kode160 i samme tidsperiode. Utrykningskurset varer i to uker per
runde, og studentene vil kurses gruppevis, sannsynligvis i grupper på 3 eller 6. Kombinasjonen med
teoretiske emner med større mulighet for nettundervisning gjør at dette kan gjennomføres uten at
studentene går glipp av obligatorisk undervisning.
Tredje studieår er praksistungt og studentene skal integrere og prøve ut opparbeidet kompetanse i
både breddepraksis i spesialist- og primærhelsetjenesten, og i ambulansetjenesten. 5. semester
innledes med «akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B», der studentene blir introdusert for mer
komplekse akuttmedisinske problemstillinger, og møte med pasientgrupper som krever mer av dem
som paramedisiner. Dette leder over i emnet «Praksisstudier 2», som er en 10 ukers breddepraksis der
studentene får prøvd seg i ulike deler av helsetjenesten (Legevakt, akuttmottak, AMK, Føde, intensiv,
Psykiatri, kommunal akutt døgnenhet (KAD)) for å få en større forståelse av samhandling mellom
profesjonene, og hvilke kapasiteter og kompetanse som finnes i de ulike delene av helsetjenesten.
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B og Praksisstudier 2 er lagt i samme semester fordi
mange av mange av temaene er overlappende, og breddepraksis gir mulighet for å prøve og se
kunnskap fra Akuttmedisin B satt ut i praksis. Det 6. og siste semesteret består av «Praksisstudier 3»,
som er 10 ukers praksis i ambulansetjenesten, i tillegg til bacheloroppgave. I denne siste
ambulansepraksisen er målet at studenten skal oppnå et faglig og praktisk nivå tilstrekkelig for å
fungere som andremann i ambulansen. I dette semesteret vil det legges til rette for studentutveksling
med ARCADA university i Helsingfors, Finland.
Det legges opp til et system der studenten må ha bestått alle emner 1. semester for å påbegynne 3.
semester. Studenten må ha fullført alle emner i første studieår for å påbegynne 4. semester.
Studenten må ha bestått alle emner i de 3 første semestrene for å påbegynne 5. semester. Studenten
må ha bestått alle emner i de 2 første studieårene for å påbegynne siste semester. Unntaket her er
kode 160. Dersom studenten stryker i kode 160 vil det gis mulighet for å starte på 6. semester, og ny
gjennomføring av kode 160.
Med denne progresjonskrav-modellen gir vi studenten tilstrekkelig tid til å gjennomføre nytt
eksamensforsøk slik at man kan fullføre på normert tid selv om man skulle stryke i et emne. Det vil til
og med være mulighet for å sette opp en ekstraordinær eksamen i slutten av neste semester dersom
studenten skulle stryke to ganger uten at det forsinker studieløpet. Samtidig gir modellen rikelig med
muligheter til å stanse studenter som stryker i ett eller flere emner fra å fullføre studieløpet og fra å ta
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opp unødvendige praksisplasser. Modellen sikrer at studentene har bestått de basale medisinske
emnene for de går ut i første ambulansepraksis. Det sikrer at studentene har bestått «Akuttmedisinsk
diagnostikk og intervensjon A» og «psykiske lidelser og rusproblematikk» for de går ut i breddepraksis.
Til siste sikrer det at studentene har bestått «Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid» før de går
ut i siste ambulansepraksis. Læringsutbyttene fra disse emnene er viktige for å kunne gjennomføre de
nevnte praksisperiodene på en god måte.

Kode 160 - Kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy
I den nye forskriften for paramedisinutdanning stilles det krav til at studentene i løpet av studiet får
godkjenning til å føre et utrykningskjøretøy (kode 160). Akuttforskriften krever at begge personene i
en ambulanse skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for å føre utrykningskjøretøy.
På bakgrunn av dette er det bestemt at universitetene må ta inn kode160-kurset i sin
paramedisinutdanning. Dette er litt utfordrende for utdanningsinstitusjonene, da utstedelse av
kode160 bare kan gjøres av aktører knyttet til nødtjenestene. For Nord universitet vil gjennomføringen
av kode160 derfor gjøres som en samarbeidsavtale hvor Nord kjøper tjenesten av Nordlandssykehuset
HF. Nordlandssykehuset HF har godkjent instruktør og bil til øvelseskjøringen. Denne
samarbeidsavtalen er under utarbeidelse, og vi tar sikte på å ha på plass en intensjonsavtale innen reakkrediteringssøknaden behandles i sentralt utdanningsutvalg. Vi er samtidig i dialog med
Nordlandssykehuset HF om mulighet for å skaffe flere biler og instruktører slik at vi kan redusere antall
uker som brukes på å få alle studentene gjennom kurset. Løsningen er drøftet med OsloMet, som har
gjennomført tilsvarende for sine studenter siden 2014. Det er i teorien mulig å gjennomføre kurs
andre steder i Norge, men dette vil medføre betydelige utgifter knyttet til reise og opphold for
studentene.
Kode160-kurset har en varighet på 2 uker, med kjøreopplæringsdel som går over fem dager med tre
studenter per øvingsbil. Den vil gjennomføres i Bodø og blir fordelt ut over ukene i 4. semester.
Emnene på 4. semester har mye gruppearbeid som muliggjør koordinering og gjennomføring av
kjøreopplæring uten stor påvirkning på andre emner.
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Vi har lagt ved kursbeskrivelse av kode160-kurset (vedlegg 16). Kursets innhold er standardisert med
bakgrunn i utrykningsforskriften, og har en varighet på 2 uker. Av denne grunn har vi vektet det til 3
studiepoeng. I tillegg til vedlagte kursbeskrivelse har vi lagt inn «Utrykningskjøring Kode160» som et
emne i EpN, for visualisering i studieplan. Det presiseres likevel at dette ikke er et emne vi «tilbyr» ved
Nord universitet, men et kurs vi gjennomfører for studenter ved paramedisinstudiet, i samarbeid med
Nordlandssykehuset.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens

Ikke relevant

bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om klagenemnd

Ikke relevant

(nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Ikke relevant

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på
ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).

Ikke relevant
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Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets navn er Bachelor i Paramedisin (engelsk: Bachelor in Paramedic Science). Studieprogrammets
navn og innhold er styrt av Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. I 2019 gikk
helsedirektoratet inn for at det skal opprettes ny autorisasjonsgruppe for paramedisin. Innføringen av
ny autorisasjon er noe forsinket pga. Covid 19-situasjonen, men når denne er på plass vil
paramedisiner være en beskyttet tittel som oppnås ved fullført bachelorutdanning i paramedisin.
De overordnede læringsutbyttene for studieprogrammet er utformet med utgangspunkt i den nye
forskriften om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. Forskriften består av 70
læringsutbytter fordelt på kompetanseområdene; 1. Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett, 2.
Helse, sykdom og skade, 3. Operativt ambulansearbeid og beredskap, 4. Kommunikasjon,
samhandling og beslutningstaking, 5. Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi og 6.
Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet. Læringsutbyttene fra forskriften er skrevet sammen til 28
overordnede læringsutbytter for studieprogrammet (10 kunnskaps-LUBer, 10 ferdighets-LUBer, 8
generell kompetanse-LUBer) og bearbeidet noe for å samsvare best mulig med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, for utdanninger på bachelornivå.

Tabell 4. samsvar mellom NKR, overordnede LUBer for studieprogrammet samt begrunnelse for valg av
LUB
Nasjonalt

LUB studieprogram

Begrunnelse for valg av LUB

Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) NIVÅ 6.2 – Bachelor
KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om
sentrale temaer,
teorier,
problemstillinger,
prosesser, verktøy og
metoder innenfor
fagområdet

-

Har bred kunnskap om
anatomi, fysiologi, og
vanlige akuttmedisinske
problemstillinger knyttet
til sykdom og skade i alle
aldre, samt
legemiddelhåndtering

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§7 a-d, f
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relatert til yrkesutøvelsen

•

•

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

-

Har bred kunnskap om
psykiske tilstander og
lidelser, psykisk helse og
rus- og
avhengighetsproblematikk

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§7 e

-

Har bred kunnskap om
kommunikasjon og
samhandling i team,
relevante operative
kommunikasjonsformer
og ivaretagelse av
sikkerhet under
oppdragsløsning

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§10 a,b + §13 a

-

Har bred kunnskap om
lover, forskrifter og
regelverk relevant for
yrkesutøvelsen

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§4 a

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 15 a-c

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 18 a-c

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 15 a-c

-

Har kunnskap om hvordan
man finner, vurderer og
henviser til
forskningsbasert
kunnskap, og om
relevante digitale
løsninger for kartlegging,
vurdering og beslutning i
helse- og
omsorgstjenesten

-

Ferdighets-LUB: Kjenner til
innovasjon, teknologi og
digitale løsninger relevant
for yrkesutøvelsen, og kan
tilegne seg nye
kunnskaper og ferdigheter
gjennom forskning

-

Har kunnskap om hvordan
man finner, vurderer og
henviser til
forskningsbasert
kunnskap, og om
relevante digitale
løsninger for kartlegging,
vurdering og beslutning i

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Søknad om reakkreditering av Bachelor i paramedisin - versjon 02.12.2020

helse- og
omsorgstjenesten

•

har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

-

Generell kompetanseLUB: Kjenner til
innovasjon, teknologi og
digitale løsninger relevant
for yrkesutøvelsen, og kan
tilegne seg nye
kunnskaper og ferdigheter
gjennom nasjonal og
internasjonal
forskningslitteratur

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 18 a-c

-

Generell kompetanseLUB: Kjenner til
organiseringen av
beredskapen i Norge,
ambulansetjenestens
plass i denne, og kan bidra
i forebyggende
beredskapsarbeid i helseog omsorgstjenesten

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 12 a,b

-

kan anvende oppdatert
kunnskap om helse- og
velferdssystemet,
regelverk og faglige
retningslinjer i sin
tjenesteutøvelse

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§5a

-

kan anvende kunnskap
om forebyggende
helsearbeid, og
identifisere og ivareta
pasienter med psykiske
helseproblemer, rus- og
avhengighetsproblematikk

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 8 b, i

-

Kan anvende prinsipper
og modeller for risiko- og
sikkerhetsstyring, operativ
ledelse på skadested og
samvirke med andre
etater og samarbeidende
aktører

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 11a,b,f, §14 c, § 20 c

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for

FERDIGHETER
•

•

kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede valg

kan reflektere over egen

-

Kan anvende
forskningsbasert
kunnskap og veiledning til
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faglig utøvelse og

å reflektere over og
justere faglig utøvelse

justere denne under

paramedisinutdanning:
§ 14d, §17 a

veiledning

•

•

kan finne, vurdere og
henvise til informasjon
og fagstoff og framstille
dette slik at det belyser
en problemstilling

kan beherske relevante
faglige verktøy,
teknikker og
uttrykksformer

-

Har kunnskap om hvordan
man finner, vurderer og
henviser til
forskningsbasert
kunnskap, og om
relevante digitale
løsninger for kartlegging,
vurdering og beslutning i
helse- og
omsorgstjenesten

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 16 b, §17 a

-

Generell kompetanseLUB: Kan vurdere,
bearbeide og formidle
sentralt fagstoff skriftlig
og muntlig

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§17 a

-

kan beherske systematisk
undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt
syke og skadde pasienter,
og gi anbefaling om riktig
omsorgsnivå

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§8a

-

kan beherske forsvarlig
legemiddelhåndtering,
relevant diagnostisk og
medisinsk-teknisk utstyr,
og dokumentasjon

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 8 d, g, h

-

Kan beherske relevant
utstyr for oppdragsløsning
inkludert
utrykningskjøring

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 11 c-e

-

Kan anvende kunnskap
om trygg, effektiv og
relasjonsfremmende
kommunikasjon i møte
med pasienter og
pårørende i ulik alder og
med ulik språklig og
kulturell bakgrunn samt i
team, andre etater og
samarbeidende aktører

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§14a, b
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GENERELL KOMPETANSE
•

•

•

har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger

-

Kan identifisere,
reflektere over og
håndtere etiske og
juridiske utfordringer i sin
tjenesteutøvelse

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§6a

-

Har innsikt i
sammenhengene mellom
helse, helsekompetanse
og sosioøkonomiske
faktorer, og kan i samvirke
med samarbeidende
aktører bidra til helhetlige
helsetjenester, god
folkehelse og
arbeidsinkludering

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 9 a, b, § 15 d

-

Kunnskaps-LUB: Har
kunnskap om akutt og
forebyggende helsearbeid
i møte med mennesker fra
ulike kulturer og med ulike
sosiale og helsemessige
utfordringer

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 7 g-i, k, 4 d

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 4 c-f

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 15 a, b

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 21 a, b

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for

-

Kunnskaps-LUB: Har
kunnskap om HMS, helseog sosialpolitikk,
lovmessige rammer og
etiske perspektiver
relevant for
yrkesutøvelsen

kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker
seg over tid, alene og
som deltaker i en
gruppe, og i tråd med
etiske krav og
retningslinjer

-

Kan planlegge og
gjennomføre samhandling
med brukere, pasienter
og pårørende, samt
samarbeidende personell i
egen og andre sektorer

-

kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og

-

kan gjennomføre sikker og
trygg pasientbehandling
gjennom planlegging,
monitorering,
dokumentasjon og
systematisk
kvalitetsarbeid
Kan vurdere, bearbeide og
formidle sentralt fagstoff
skriftlig og muntlig
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løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom
andre relevante
uttrykksformer

•

•

kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor
fagområdet og
gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

paramedisinutdanning:
§ 17 a

-

Kan anvende
forskningsbasert
kunnskap og veiledning til
å reflektere over,
diskutere, og justere faglig
utøvelse

-

Har innsikt i
sammenhengene mellom
helse, helsekompetanse
og sosioøkonomiske
faktorer, og kan i samvirke
med samarbeidende
aktører bidra til helhetlige
helsetjenester, god
folkehelse og
arbeidsinkludering

-

Kunnskaps-LUB: Har bred
kunnskap om
kommunikasjon og
samhandling i team,
relevante operative
kommunikasjonsformer
og ivaretagelse av
sikkerhet under
oppdragsløsning
Kjenner til innovasjon,
teknologi og digitale
løsninger relevant for
yrkesutøvelsen, og kan
tilegne seg nye
kunnskaper og ferdigheter
gjennom nasjonal og
internasjonal
forskningslitteratur

-

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 17 a, § 14 d

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 9 a, b, § 15 d

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 10 a, b, § 13 a

-

Forskrift om nasjonal
retningslinje for
paramedisinutdanning:
§ 18 a-c

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
I september 2018 satt kunnskapsdepartementet ned en nasjonal programgruppe for
paramedisinutdanning. Bjørn Ove Faldaas var representant fra Nord universitet. Denne gruppen har
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utformet ny forskrift om retningslinje for paramedisinutdanning som er gjeldende for alle
paramedisinutdanningene f.o.m. høsten 2021. Forskriften setter tydelige rammebetingelser for
innholdet i studieprogrammet og er en rettesnor for faglig oppdatering.
Fem av elleve ansatte, tre leger og to ambulansearbeidere, ved paramedisinutdanningen, har sitt
hovedvirke i klinisk praksis. Ytterligere tre ansatte, tre sykepleiere, er i jevnlig virke i stillinger i
spesialisthelsetjenesten, selv om dette ikke er tilknyttet faste stillingsbrøker. Kombinerte stillinger, der
våre ansatte stadig er i kontakt med praksisfeltet er en bevist strategi for å sørge for at innholdet i
studiet er faglig oppdatert og i tråd med klinisk praksis. Tilknytningen til, og påvirkning fra praksisfeltet
er også formalisert ved at representanter fra praksisfeltet sitter i studieprogramrådet.
Fagmiljøet, med professor Erik Waage Nielsen og professor Charlotte Ingul i spissen, driver
akuttmedisinsk forskning og innovasjon av høy kvalitet. Nielsen og Ingul veileder Benjamin Storm og
Bjørn Faldaas, som henholdsvis er i avslutningen og i begynnelsen av sine doktorgradsløp. Vi håper og
tror at den tette koblingen til akuttmedisinsk forskning og innovasjon bidrar til at ansatte ved
paramedisinutdanningen ved Nord universitet befinner seg i kunnskapsfronten innenfor prehospital
akuttmedisin.

Nord universitet er en av totalt 5 institusjoner (Nord, OsloMET, UiT, UiS, HiØ) i Norge som tilbyr
Bachelor i paramedisin. 3 andre institusjoner tilbyr studiet på heltid (OsloMET, UiT, UiS), mens 1
institusjon tilbyr studiet som deltidsstudium (HiØ). Fagmiljøet ved Nord har hyppig kontakt med
fagmiljøene ved disse institusjonene, særlig fagmiljøene ved OsloMet og UiT. Disse brukes aktivt som
sparringspartnere i utviklings- og fornyingsarbeid (f.eks. re-akkrediteringssøknad og
utvikling/oppdatering av emner), men også i driftsoppgaver som gjesteundervisning og ekstern sensur.
Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, og majoriteten
av studentene vil trolig ende opp i ambulansetjeneste etter endt utdannelse. Det er dog en betydelig
økning i etterspørsel av paramedisinere i andre deler av helse- og omsorgstjenesten: Yrket utøves i
andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for opptak
til masterstudier i en rekke helse-, sikkerhets- og beredskapsfag ved universitet og høgskoler (bl.a.
mastergrad i helsevitenskap (Nord), mastergrad i kriseledelse (Nord), mastergrad i prehospital critical
care (UiS), mastergrad i samfunnssikkerhet (UiS), mastergrad i helsevitenskap (OsloMet), Msc.
Paramedics (University of Hertfordshire). Ved påbygd mastergrad vil studiet kvalifisere til
doktorgradsstudier i helsefag og/eller sikkerhets- og beredskapsfag, avhengig av retning på
mastergradsstudiet. Paramedisinutdanning kvalifiserer også til å søke opptak som redningsmann i
luftambulansen.
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Foregående år har studieprogrammet hatt 30 studieplasser. Kullene som er tatt opp i Bodø i 2017 og
2019 har hatt henholdsvis 263 og 319 førsteprioritetssøkere. I 2019 var poenggrense for å bli tatt opp
ved studiet 58,2. I det nye studieprogrammet, som vil være et heltidsstudie, tar vi sikte på 23
studieplasser. Vi mener det er svært stor sannsynlighet for at disse 23 studieplassene blir fylt opp.
Tabell 5: Tidligere søkermasse ved paramedisinutdanningen ved Nord universitet
Bachelor i

Antall

Første-

Kvalifiserte

Tilbud

Ja-

Møtt

Paramedisin

studie-

prioritets-

søkere per

plasser

søkere

studieplass

2017

30

263

2.4

40

31

30

2018

26

165

6.3

47

33

27

2019

30

319

9.8

42

32

31

svar

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studentenes arbeidsomfang tar utgangspunkt i sentrale bestemmelser på Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap, som legger opp til en maksimal arbeidsbelastning på studentene på 1800 timer per år.
Det legges opp til en arbeidsbelastning på 1650-1700timer per år, tilsvarende et gjennomsnittlig
årsverk, med en liten økning fra første til siste studieår. Dette arbeidsomfanget er tilpasset studiets
læringsutbytte, med noe større arbeidsbelastning på vårsemestrene enn i høstsemestrene. Dette er
fordi høstsemestret er 18 uker mens vårsemesteret er 24 uker. Arbeidet varierer mellom organiserte
læringsaktiviteter, selvstudium, eksamensforberedelser og praksis.

Paramedisin er et yrke med store krav til praktiske ferdigheter. Studieløpet inneholder derfor mye
organiserte læringsaktiviteter, med store innslag av praktisk trening gjennom alle tre studieårene. Det
første studieåret er uten praksisperiode, og det legges derfor opp til mer ferdighetstrening gjennom
øvelse og simulering dette året enn på andre- og tredjeåret. Denne innsatsen vil være særlig viktig i
det nye studieprogrammet, da dreiningen til heltidsstudie medfører at det vil bli tatt opp færre
studenter med erfaring fra ambulansetjenesten, hvilket har gitt studentgruppen litt «gratis» mhp
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praktiske ferdigheter i dagens deltidsutdanning. Denne formen for organiserte læringsaktiviteter vil
prege også studiets andre og tredje år, men i noe mindre omfang da andreåret inneholder én
praksisperiode, mens tredjeåret inneholder to praksisperioder. Denne organiseringen stiller økende
krav til selvstendighet hos studenten gjennom studieløpet, da særlig i tredje studieår som består av to
praksisperioder og mye egenstudier ifm. bacheloroppgaven. Alle tre praksisperiodene er på 10 uker,
der arbeidsbelastningen i praksis skal utgjøre 30 timer/uke + en studiedag. I tillegg til 10 ukers praksis
innledes hver av de tre praksisperiodene med en praksisforberedende uke som faller inn under
kategorien «organiserte læringsaktiviteter».
Tabell 6: Arbeidsomfang for studenter ved paramedisinutdanningen
Semester

Organiserte

Praksis

Selvstudium

lærings-

Eksamens-

Sum

forberedelser

aktiviteter
1. semester

200

0

400

175

775

2. semester

275

0

425

175

875

Totalt

475

0

825

350

1650

3. semester

100

300

290

100

790

4. semester

250

0

475

175

900

Totalt

350

300

765

275

1690

5. semester

100

300

300

100

800

6. semester

50

300

550

0

900

Totalt

150

600

850

100

1700

975

900

2440

725

4160

1. studieår

2. studieår

3. studieår
Sum
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet

Studieprogrammets innhold tar utgangspunkt i Forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning. De overordnede læringsutbyttene er utformet for nøye å dekke paragrafene i
forskriften, samtidig som fagmiljøet har satt sitt preg på utdanningens profil. Det gis her en kort
oppsummering av hvert emne, og en tabelloversikt som viser hvordan hvert emne bidrar til å oppfylle
studiets overordnede læringsutbytter, forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning og
til slutt forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger.
Helsepersonellets felles kunnskaps- og verdigrunnlag
Emnet gir en innføring i helse- og velferdssystemet og de viktigste lover og regler som styrer
tjenestetilbudene. Studentene skal diskutere og reflektere over etiske problemstillinger innenfor
helsetjenestene. Studenten introduseres for studieteknikk og akademisk skriving, inkludert bruk av
digitale verktøy. Studentene får en innføring i kunnskapsbasert praksis. Emnet er obligatorisk for alle
helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Emnet gir grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygging, funksjon og normale fysiologiske
prosesser, samt grunnleggende fysiske undersøkelser og innhenting av fysiologiske verdier. Emnet er
hjørnesteinen som senere emner er bygger på. Paramedisinutdanningen gjennomfører emnet
samtidig som sykepleierutdanningen. Det vil derfor være mye felles forelesninger med sykepleie.
Sykdomslære
Sykdomslære er emnet som gir studentene kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i
menneskekroppen. Emnets fokus er sykdomsprosesser og sykdomstilstander som kan være truende
for pasienten, samt kunnskap om aktuelle behandlingsformer. Studentene vil få en innføring i klinisk
sykdomslære gjennom trening og simulering på vurderinger av den syke gjennom sykehistorie og
diagnostiske vurderinger. Kunnskapen vil danne grunnlaget de akuttmedisinske emnene.
Farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning
Farmakologi er læren om legemidler, kunnskap om hvordan legemidlene virker, gunstige og ugunstige
effekter og hvordan legemidler skal administreres. Kunnskap fra dette emnet skal bidra til at
paramedisineren skal kunne gi god og sikker pasientbehandling gjennom sentral kunnskap om
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indikasjon for bruk av legemidler og for å forstå virkning og bivirkning av farmakologiske substanser.
Emnet bygger videre på kunnskap om patofysiologis prosesser ervervet i tidligere emner som anatomi,
fysiologi og sykdomslære og er sentralt for de akuttmedisinske emnene hvor denne forståelsen er
betydningsfull for diagnostikk og intervensjon av alvorlig syke.
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A
Emnet gir kunnskap og ferdighet om ulike akuttmedisinske problemstillinger og skademekanismer.
Emnet danner grunnlag for at en paramedisiner kan gjøre gode helhetlige vurderinger av syke og
skadde pasienter gjennom øvelser som gir ferdigheter på undersøkelsesmetodikk, dokumentasjon og
behandling. Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi,
farmakologi, legemiddelhåndtering og sykdomslære og gir studentene handlingskompetanse på de
tilstander som de vil møte i praksis og i arbeidslivet.
Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten
I dette emnet vil studentene møte studenter fra de andre helse- og sosialfaglige utdanningene, og
samhandle med disse digitalt og/eller fysisk med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag.
Emnet fokuserer spesielt på tverrprofesjonell samhandling innen pasientsikkerhet,
innovasjonsprosesser og kvalitetssikring. Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Psykiske lidelser og rusproblematikk
Psykiske lidelser og rusproblematikk utgjør en økende del av yrkeshverdagen til paramedisinere. Dette
emnet skal gi studenten kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene, og om rusmiddelavhengighet og
rusrelaterte lidelser. Studentene skal lære hvordan man kommuniserer og ivaretar personer i akutt
psykisk krise, og denne kunnskapen prøves ut i praktiske øvelser. Det vil også være fokus på
identifisering av selvmordsfare, samt etiske problemstillinger knyttet til bruk av tvang.
Praksisstudier 1
Praksisstudier 1 er studentenes første praksis i ambulansetjenesten. Praksis er veiledet over 10 uker.
Ferdigheter og kunnskap fra tidligere emner knyttes sammen og aktualiseres gjennom tjenestens
naturlige oppdragsvariasjon. Studentene bygger identitet som paramedisiner og får erfaring med
pasienter, undersøkelse, diagnostikk og behandling, samt helsevesenet og naturlige
samarbeidspartnere. Studentene jobber i team med personellet på ambulansen og følger veileder.
Læring skjer gjennom veiledet deltagelse i pasientrettet arbeid. Studentene bygger forståelse for
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paramedisineres plass i den akuttmedisinske kjeden og forventningene til ambulansetjenesten og
helsevesenet. Emnet knytter sammen teori og praksis og danner grunnlag for utvikling erfaring og ny
teoretisk og praktisk kompetanse.
Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid
Emnet gir studentene praktisk og teoretisk kunnskap for å kunne håndtere fra de enkle ulykker til de
mer krevende og komplekse skadested som de vil møte i praksis og arbeidslivet. I emnet fokuseres det
på organisering og ledelse av helsetjenestens innsats på ett skadested. Redningstjenestens
oppbygging og virkemåte, med spesiell vekt på helsetjenestens innsats og samhandling.
Risikovurdering og ivaretakelse av sikkerheten til pasient og eget og andres personell har en sentral
plass. Det samme gjelder god kommunikasjon og samvirke med rammede virksomheter og ulike
beslutningsnivåer i egen og andre organisasjoner.
I løpet av emnet skal studentene delta på øvelse Nord. Øvelse Nord er Nord-Europas største
studentbaserte fullskala kriseøvelse, hvor alle nødetater, beredskapsaktører og departementer fra
regjeringen deltar for å øve på håndtering av alt fra mindre hendelser til store kriser.
Paramedisinstudentene får gjennom innledende seminar og deltagelse på øvelsen, en unik erfaring
innen i samarbeid, samhandling og akuttmedisinsk behandling. Studentene arbeider side om side med
de profesjonelle aktørene i øvelsen. Samarbeid og veiledning går hånd i hånd.
Etikk og kommunikasjon
Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for
velfungerende helsetjenester til nytte både for pasient og for samfunn. Et spesielt fokus rettes mot
kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, etisk refleksjon, samarbeid og
kommunikasjon.
Forskningsbasert kunnskap i paramedisin
En av de viktigste forskjellene på bachelorgradstudiet i paramedisin og den tradisjonelle ambulansefagarbeiderutdannelsen, er læringsutbyttene knyttet til det å kunne finne, vurdere, anvende og
formidle forskning i yrkesutøvelsen. I dette emnet skal studenten lære å reflektere over hvorfor det er
viktig at klinisk praksis bygger på forskning, og sette seg inn i hvordan man arbeider for å tilegne seg,
vurdere og anvende forskningsbasert kunnskap. Studentene skal opparbeide kunnskap og ferdigheter
innenfor litteratursøk i forskningsdatabaser, og skal oppnå en grunnleggende forståelse av
forskningsmetode og statistikk som gjør dem i stand til å benytte seg av informasjon fra
forskningsartikler.
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Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B er det siste akuttmedisinske emnet i studieprogrammet,
og fokuserer på sammensatte akuttmedisinske problemstillinger der samhandling og kommunikasjon
med pasient og pårørende stiller ekstra krav til paramedisineren. Emnet tar for seg problemstillinger
innenfor pediatri og geriatri, samt gynekologi og obstetrikk, og skal danne grunnlag for at en
paramedisiner kan gjøre gode helhetlige vurderinger i møte med barn, eldre og fødende. Emnet
integrerer kunnskap og ferdigheter fra store deler av studieprogrammet, og skal gi studentene
handlingskompetanse på tilstander som de vil møte i praksis og i arbeidslivet.
Praksisstudier 2
Praksisstudier 2 er flere kortere praksisperioder i kommunale helse- og omsorgstjenester, og
spesialisthelsetjenesten. Praksisplasser vil blant annet være akuttmottak, psykiatri, legevakt, KAD,
anestesi, intensiv, AMK, og fødeavdeling. Praksisperioden har en varighet på ti uker, med 1-2 uker per
praksissted. Emnet gir studentene pasienterfaringer og kunnskap fra en rekke sentrale institusjoner og
avdelinger med behandling og koordineringsansvar i den akuttmedisinske kjeden, og videre naturlige
samarbeidsparter for paramedisineren. Studentene vil bygge erfaringer i møte med pasientgruppene
som håndteres i de ulike plassene for praksis. Praksisen vil gi studenten forståelsen for pasientforløp,
behandling og samhandling på ulike nivå i den akuttmedisinske kjede og i helsevesenet generelt.
Studentene deltar i et praksisforberedende seminar før oppstart av praksisemnet.
Praksisstudier 3
Praksisstudier 3 er veiledet praksis over ti uker i ambulansetjenesten. Læringsutbyttene fra alle
tidligere emner og praksisstudier aktualiseres, innlemmes og prøves. Emnet danner grunnlag for
utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse. Dette skal oppnås i varierte ambulanseoppdrag med
pasienter som har ulike skader og sykdommer. Det forventes at studenten viser faglig progresjon, tar
ansvar og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av prehospitalt arbeid. Studenten gis
mulighet til å fungere som andreperson i ambulansen. I Praksisstudier 3 legges det opp til
studentutveksling med ARCADA universitet of applied sciences, Finland.
Studentene deltar i et praksisforberedende seminar før oppstart av praksisemnet.
I emnet skal studenten bygge ytterligere forståelse, erfaring og kompetanse i vurderingen av pasienter
med både somatisk sykdom og skade, og psykisk lidelser og problemstillinger. Det forventes at
studenten tar aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling. I tillegg skal
studenten vise evne til å vurdere pasientens helhetlige forløp knyttet til sykdom og skade, og kunne
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foreta helsefaglige vurderinger i samarbeid med øvrige etater og profesjoner i helse- og
omsorgstjenesten.

Tabellen nedenfor viser hvordan hvert enkelt emne bidrar til å dekke de overordnede
læringsutbyttebeskrivelsene for studiet. Alle emner er obligatoriske. I kombinasjon bidrar emnene til å
dekke de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammet.

Tabell 7: Oversikt over hvordan studieprogrammets emner bidrar til å oppnå studieprogrammets
overordnede læringsutbytter. (Forskriftens paragrafer er også satt inn bak hvert av de overordnede læringsutbyttene.
Tabellen viser derfor også hvordan studieprogrammets emner bidrar til å oppfylle kravene i forskriften. Praksisemnene er
merket rød)
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B

Praksisstudier 2 (Breddepraksis)

Praksisstudier 3 (Ambulansepraksis)

Bacheloroppgave

Forskningsbasert kunnskap i paramedisin

Etikk og kommunikasjon

X

Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A

X

Praksisstudier 1 (Ambulansepraksis)

Farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning

X

Psykiske lidelser og rusproblematikk

Sykdomslære

X

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Helsepersonellets felles kunnskaps- og verdigrunnlag

Studieprogrammets
læringsutbytte (LUB)

X

X

X

X

X

X

KUNNSKAP
Har bred kunnskap
om anatomi,
fysiologi, og vanlige
akuttmedisinske
problemstillinger
knyttet til sykdom
og skade i alle aldre,
samt
legemiddelhåndterin
g relatert til
yrkesutøvelsen (§
7a-d + f)

Har bred kunnskap
om psykiske
tilstander og

X

X

X
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lidelser, psykisk
helse og rus- og
avhengighetsproble
matikk (§ 7 e)

Har bred kunnskap
om kommunikasjon
og samhandling i
team, relevante
operative
kommunikasjonsfor
mer og ivaretagelse
av sikkerhet under
oppdragsløsning (§
10 – a,b, § 13 a)

X

Har bred kunnskap
om lover, forskrifter
og regelverk
relevant for
yrkesutøvelsen (§
4a)

X

Har kunnskap om
akutt og
forebyggende
helsearbeid i møte
med mennesker fra
ulike kulturer og
med ulike sosiale og
helsemessige
utfordringer (§ 7 g-i ,
k + § 4d)

X

X

X

X

X

X

X

X

har kunnskap om
kvalitetsforbedring
og sikkerhetskultur i
helse- og
omsorgstjenesten,
og om hvordan

X

X

X

X

Har kunnskap om
operativ ledelse og
organisering ved
oppdragsløsning i
helse- og
omsorgstjenesten
og i samvirke med
andre etater (§ 10 cf + § 13 b)

Har kunnskap om
hvordan man finner,
vurderer og henviser
til forskningsbasert
kunnskap, og om
relevante digitale
løsninger for
kartlegging,
vurdering og
beslutning i helseog
omsorgstjenesten (§
15a-c)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ferdighetstrening og
livslang læring kan
brukes i
pasientsikkerhetsarb
eid (§ 19 a-c)
Har kunnskap om
HMS, helse- og
sosialpolitikk,
lovmessige rammer
og etiske
perspektiver
relevant for
yrkesutøvelsen (§ 4
c-f)

X

Har kunnskap om
mikrobiologi, smitteog
infeksjonsforebyggin
g, og hygieniske
prinsipper for
forsvarlig helsehjelp
(§ 7 j + 8f )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FERDIGHETER
kan anvende
oppdatert kunnskap
om helse- og
velferdssystemet,
regelverk og faglige
retningslinjer i sin
tjenesteutøvelse (§
5a)

X

kan beherske
systematisk
undersøkelse,
behandling
og overvåkning av
akutt syke og skadde
pasienter, og gi
anbefaling om riktig
omsorgsnivå (§ 8a)
kan anvende
kunnskap om
forebyggende
helsearbeid, og
identifisere og
ivareta pasienter
med psykiske
helseproblemer, rusog
avhengighetsproble
matikk (§ 8 b, i)
kan beherske
forsvarlig
legemiddelhåndterin
g, relevant
diagnostisk og
medisinsk-teknisk
utstyr og
dokumentasjon (§ 8
d, g, h)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kan anvende
kunnskap om barn
og unges behov i sin
yrkesutøvelse og
håndtere normal
fødsel utenfor
sykehus (§ 8 c, e)

X

X

X

Kan anvende
prinsipper og
modeller for risikoog sikkerhetsstyring,
operativ ledelse på
skadested og
samvirke med andre
etater og
samarbeidende
aktører (§ 11a, b, f,
§ 14c, § 20c)

Kan beherske
relevant utstyr for
oppdragsløsning
inkludert
utrykningskjøring (§
11 c-e)

X

X

X

X

Kan anvende
kunnskap om trygg,
effektiv og
relasjonsfremmende
kommunikasjon i
møte med pasienter
og pårørende i ulik
alder og med ulik
språklig og kulturell
bakgrunn (§ 14a, b),
samt i team, andre
etater og
samarbeidende
aktører

Kan anvende
forskningsbasert
kunnskap og
veiledning til å
reflektere over,
diskutere, og justere
faglig utøvelse (§ 17
a, 14d)

Kan vurdere
sikkerhet og risiko
for uønskede
hendelser i
helhetlige
pasientforløp (§ 20
a, b)

GENERELL
KOMPETANSE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kan identifisere,
reflektere over og
håndtere etiske og
juridiske
utfordringer i sin
tjenesteutøvelse (§
6a)

X

Har innsikt i
sammenhengene
mellom helse,
helsekompetanse og
sosioøkonomiske
faktorer, og kan i
samvirke med
samarbeidende
aktører bidra til
helhetlige
helsetjenester, god
folkehelse og
arbeidsinkludering
(§ 9 a, b, § 15 d)

X

X

X

X

X

Kjenner til
organiseringen av
beredskapen i
Norge,
ambulansetjenesten
s plass i denne, og
kan bidra i
forebyggende
beredskapsarbeid i
helse- og
omsorgstjenesten (§
12 a, b)

Kjenner til
innovasjon,
teknologi og digitale
løsninger relevant
for yrkesutøvelsen,
og kan tilegne seg
nye kunnskaper og
ferdigheter gjennom
gjennom nasjonal og
internasjonal
forskningslitteratur
(§ 18a, b c)

kan gjennomføre
sikker og trygg

X

X

X

X

X

X

X

Kan planlegge og
gjennomføre
samhandling med
brukere, pasienter
og pårørende, samt
samarbeidende
personell i egen og
andre sektorer (§ 15
a, b)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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pasientbehandling
gjennom
planlegging,
monitorering,
dokumentasjon og
systematisk
kvalitetsarbeid (§ 21
a, b)

Kan vurdere,
bearbeide og
formidle sentralt
fagstoff skriftlig og
muntlig

X

X

X

X

X

I september 2017 fastsatte kunnskapsdepartementet Forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger. Denne forskriften består av 12 læringsutbyttebeskrivelser som skal oppfylles av
alle helse- og sosialfagutdanninger. Den nasjonale programgruppen for paramedisinutdanning har
hensyntatt Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger i utarbeidelsen av
Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. Ved å oppfylle sistnevnte bør man
dermed også oppfylle førstnevnte forskrift, dersom programgruppen for paramedisin har gjort jobben
sin. For ordens skyld legger vi likevel ved en tabell som viser hvordan studieprogrammets emner bidrar
til å oppnå læringsutbyttene beskrevet i Forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger.
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Tabell 8: Oversikt over hvordan studieprogrammets emner bidrar til å oppnå læringsutbyttene beskrevet
i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KUNNSKAP
kan identifisere,
reflektere over og
håndtere etiske
problemstillinger i
sin tjenesteutøvelse.
har kunnskap om
inkludering,
likestilling og ikkediskriminering,
uavhengig av kjønn,
etnisitet, religion og
livssyn,
funksjonsnedsettels
e, seksuell
orientering,
kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og
alder, slik at
kandidaten bidrar til
å sikre likeverdige
tjenester for alle
grupper i
samfunnet.

har relasjons-,
kommunikasjons- og
veiledningskompeta
nse som gjør
kandidaten i stand til
å forstå og
samhandle med
brukere, pasienter
og pårørende.
Videre kan
kandidaten veilede
brukere, pasienter
og pårørende og
relevant personell

X

X

X

X

X

Bacheloroppgave

X

Praksisstudier 3 (Ambulansepraksis)

X

Praksisstudier 2 (Breddepraksis)

X

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B

X

Forskningsbasert kunnskap i paramedisin

Etikk og kommunikasjon

Praksisstudier 1 (Ambulansepraksis)

Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid

Psykiske lidelser og rusproblematikk

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A

Farmakologi, legemiddelhåndtering og legemiddelregning

Sykdomslære

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Helsepersonellets felles kunnskaps- og verdigrunnlag

Læringsutbytter
felles rammeplan for
helse- og
sosialutdanninger
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som er i lærings-,
mestrings- og
endringsprosesser.

kan samhandle både
tverrfaglig,
tverrprofesjonelt,
tverrsektorielt og på
tvers av
virksomheter og
nivåer, og initiere
slik samhandling.
har kunnskap om og
forholder seg til
helse- og
sosialpolitikk og kan
anvende oppdatert
kunnskap om helseog velferdssystemet,
lover, regelverk og
veiledere i sin
tjenesteutøvelse.
Kandidaten skal også
kjenne til samers
rettigheter, og ha
kunnskap om og
forståelse for
samenes status som
urfolk.
forstår
sammenhengene
mellom helse,
utdanning, arbeid og
levekår, og kan
anvende dette i sin
tjenesteutøvelse,
både overfor
enkeltpersoner og
grupper i
samfunnet, for å
bidra til god
folkehelse og
arbeidsinkludering.
har kunnskap om
sosiale og
helsemessige
problemer inkludert
omsorgssvikt, vold,
overgrep, rus- og
sosioøkonomiske
problemer og kunne
identifisere og følge
opp mennesker med
slike utfordringer.
Kandidaten skal
kunne sette inn
nødvendige tiltak
og/eller behandling,
eller henvise videre
ved behov.
kan vurdere risiko
for uønskede
hendelser og
kjenner til metoder
for å følge opp dette
systematisk.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Søknad om reakkreditering av Bachelor i paramedisin - versjon 02.12.2020

har kunnskap om
barn og unge og er
en utøver som
ivaretar deres behov
for behandling
og/eller tjenester og
kan sikre deres
medvirkning og
rettigheter
kan tilegne seg ny
kunnskap og kan
foreta faglige
vurderinger,
avgjørelser og
handlinger i tråd
med
kunnskapsbasert
praksis. Kandidaten
skal også kunne
dokumentere og
formidle sin faglige
kunnskap.
kjenner til
nytenkning og
innovasjonsprosesse
r og kan bidra til
tjenesteinnovasjon
og systematiske og
kvalitetsforbedrend
e arbeidsprosesser.
har digital
kompetanse og kan
bistå i utviklingen av
og bruke egnet
teknologi både på
individ- og
systemnivå.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Infrastruktur

Undervisning vil foregå ved Campus Bodø. Paramedisinutdanningen disponerer hensiktsmessige
lokaler for undervisning, i form av auditorier, forelesningssaler og grupperom, i tillegg til praksissaler
for simulerings- og ferdighetstrening. Noe scenariotrening vil også foregå utendørs. Utdanningen har
tilgang til det mest nødvendige utstyret til bruk i undervisningen. Det foreligger et ønske om
anskaffelse av hjertekompresjonsmaskin og nye defibrillatorer. Mye utstyr og lokaler deles med
sykepleierutdanningen. Det foregår derfor kontinuerlig koordinering mellom utdanningene for å
unngå samtidighetskonflikter.
Bibliotektjenesten
Universitetsbiblioteket har sin hovedavdeling i Bodø. Alle studenter kan låne fra biblioteket.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt mot
fagmiljøet og oppfølging og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø.
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Universitetsbiblioteket blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur knyttet til
studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene
eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PC kan brukes opp mot universitetets trådløse
nettverk. Biblioteket har en stille lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i
tilknytning til biblioteket. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på området utlån, digitale
tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registering og tilgjengeliggjøring, veiledning og
brukeropplæring. Gjennom nettsiden nord.no kan studenten søke etter faglitteratur og finne annen
relevant hjelp i forbindelse med pensum og oppgaveskriving. Nord universitet har også i samarbeid
med universitetet i Stavanger og Høgskolen i Østfold produsert en serie med podkaster om akademisk
skriving som er tilgjengelig for våre studenter.
IKT, kompetanse og ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift og utvikling og tilpassing. ITtjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester på
Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon. Ved Nord universet er det full
dekning av trådløsnett i alle bygg. På studiestedene er det utstyr for videokonferanse og alle har
tilgang til Skype/Teams/ZOOM.
Alle enheter benytter det nettbaserte læringssystemet Canvas som kommunikasjonsverktøy til
informasjonsdeling og til ulike pedagogiske aktiviteter som undervisning og veiledning. Canvas blir
driftet av Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). KOLT tilbyr veiledning og brukerstøtte til
de fagansatte ved vårt fakultet, og er bemannet med ansatte med pedagogisk og teknisk bakgrunn. De
representerer en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle og implementere digitale verktøyet
i det pedagogiske ved fakultetet.

Ressurser, bygg og studentvelferd
Universitetet har en sentral kopi-/utskriftsordning, som for studenter innebærer at studentkortet
benyttes for verifisering mot systemet. På studiestedet finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift,
kopiering og skanning. Alle studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-postadresse, som
er den e-postadresse som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Under «For
studenter» finnes veiledning til StudentWeb, Canvas og studentpost, innlogging til systeminnganger,
studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt informasjon, timeplaner og
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eksamensplan. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang til Office 365 med Outlook e-post,
kalender og kontakter, Office Apps, Lync og SkyDrive. I tillegg finnes apper for telefon og nettbrett. I
tillegg kan studentene installere Microsoft Office 2013 gratis på PC og Mac, med programmene Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Lync og InfoPath.
Ved campus Bodø har studentene tilgang til kantine. Det finnes servicetorg/ansatte som kan hjelpe
studentene med bla. Studentkort, opptaksspørsmål, eksamen eller vitnemål. Studentservice kan
kontaktes via epost, telefon eller besøk. Studieveilederne hjelper studentene med yrkes- og
utdanningsveiledning og individuelle utdanningsplaner. Nord universitet har ansatt et studentombud,
plassert i Bodø, som skal betjene hele universitetet og alle studiestedene. Studentombudet kan gi
studentene råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får
en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Universitetet har også
rådgivningstjeneste i forhold til både fysiske, psykiske og sosiale utfordringer. For mange av
tjenestetilbudene er fysisk tilstedeværelse underordnet, da studentene i større og større grad
benytter digitale tjenester.
Studentsamskipnaden (Studentinord) har informasjon om bolig, trening og fritid, barnehage,
studentforeninger, helse, og er en viktig støttespiller for studentene.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

Nedenfor følger en oversikt over undervisnings-, lærings, og vurderingsformer i alle emnene. I stort
sett alle emner legges det opp til betydelige innhold av simulerings- og ferdighetstrening. Paramedisin
er et praktisk yrke, og for at studentene skal oppnå læringsutbyttene under ferdigheter vil det være
nødvendig med mye praktisk trening. Denne undervisnings-, og læringsformen bidrar til at studenten
tar en aktiv rolle i læringsprosessen, samtidig som de får mengdetrening i håndverket de må beherske
i yrkesutøvelsen. I flere emner benyttes også gruppearbeid som arbeidsmetode for at studentene skal
innta en aktiv rolle i mer teoretiske læringsprosesser.
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Tabell 9: Oversikt over sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering og
begrunnelse
Emne

Emnets LUB

Undervisnings- og

Vurderingsform

læringsform

Begrunnelse

Begrunnelse
Helsepersonellets
felles kunnskaps- og
verdigrunnlag
5stp

Kunnskap
- har kunnskap om menneskerettighetene og
verdigrunnlaget for utøvelse av
helsepersonellrollen.
- har kunnskap om folkehelse og
folkehelsearbeid.
· har kunnskap om studieteknikk og
akademisk skriving.
· kjenner til organiseringen av helse- og
velferdstjenestene.
· kjenner til lover og regelverk for utøvelse av
helsehjelp med vekt på rollen som
helsepersonell, pasient- og brukerrettigheter.
· kjenner til etikk og etiske teorier.
· kjenner til inkludering, likestilling og ikkediskriminering som grunnlag for likeverdige
helse- og velferdstjenester.
· kjenner til kunnskapsbasert praksis

Forelesninger, gruppearbeid
og ferdighetstrening.
Emnet er felles for alle
helsefagutdanningene ved
Fakultetet for sykeleie og
helsevitenskap.
Læringsaktivitetene i emnet
vil være forelesninger,
gruppearbeid og
ferdighetstrening.

Eksamen: Oppgave (gruppe)
Emnet er i sin helhet
organisert som en
gruppeoppgave. Studentene
introduseres for oppgaven
ved oppstart av emnet, og
jobber med denne under
veiledning i de fire ukene
emnet gjennomføres.
Oppgavens innhold dekker
alle LUBene i emnet. Skriftlig
oppgave er egnet fordi dette
vil introdusere studentene
for akademisk skriving,
digitale samskrivingsverktøy
og referansebruk (beskrevet i
LUBene). Dette er også
ferdigheter studentene må
ha med seg videre i studiet.
Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke-bestått.

Ferdigheter
· kan anvende digitale samskrivingsverktøy.
· kan anvende digitale bibliotektjenester.
· kan reflektere over etiske problemstillinger
innen helse- og velferdstjenestene
Generell kompetanse
· kan formidle faglige synspunkter med
referanse til relevant lovverk, offentlige
dokumenter og faglitteratur i tråd med
retningslinjer for akademisk skriving

Anatomi, fysiologi og
biokjemi
12.5stp

Kunnskap
-Har bred kunnskap om menneskets
grunnleggende behov, anatomi, fysiologi og
biokjemi
-Har bred kunnskap om anatomiske
strukturer og organenes beliggenhet i forhold
til hverandre
-Har kunnskap om ulike mikrobers
oppbygging og funksjon, og deres evne til å
forårsake infeksjoner
-Kjenner til barn og unges normale utvikling,
og kroppens normale aldringsprosesser

Ferdigheter
-kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere og gjenkjenne anatomiske
strukturer på kroppens overflate
-kan anvende relevant undersøkelsesverktøy
og monitoreringsutstyr for å innhente vitale
parametere, og se dette i sammenheng med
pasientens tilstand

Obligatorisk deltakelse (OD)
Obligatorisk deltakelse gir
studenten muligheter til å
synliggjøre ferdigheter som
ikke lar seg prøve gjennom
skriftlige arbeider. Det er
obligatorisk å delta i
gruppearbeidet som utgjør
arbeidet med
eksamensoppgaven.
Godkjent OD settes som
vilkår for å få delta på
eksamen i emnet.

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening.
Emnet er relativt teoritungt
da ferske studenter skal
tilegne seg bred kunnskap
om menneskets anatomi,
fysiologi og biokjemi. Mye av
teoriundervisningen vil
foregå som forelesninger
felles med førsteåret
sykepleie i Bodø.
Utenom forelesningene vil
studentene bli gitt
gruppeoppgaver som tar for
seg ulike hoveddeler av
menneskets
anatomi/fysiologi. Minst en
av disse oppgavene vil være
obligatorisk.

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening og
gruppearbeid, slik at de blir i
stand til å bestå arbeidskrav.
Arbeidskrav
Arbeidskrav gjennomføres for
å teste studentene i
grunnleggende ferdigheter
knyttet til undersøkelse av
vitalparametre og
grunnleggende
pasientundersøkelse.
Oppgave (gruppe)
Gruppeoppgave brukes for at
studentene skal innta en
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Generell kompetanse
-Har innsikt i sammenhengen mellom
anatomi/fysiologi og kroppens normale
funksjoner
-Kan planlegge og gjennomføre
pasientundersøkelse, i tråd med
grunnleggende hygieniske og etiske
prinsipper

Sykdomslære

Kunnskap

12.5stp

-har bred kunnskap om patologi, symptomer,
kliniske tegn, sykdomsforløp og
behandlingsform innenfor de vanligste
somatiske sykdommene
-har bred kunnskap om aldringsprosessens
betydning for respons på sykdom og
behandling
-har kunnskap om hygiene og smittevern
innen prehospitale tjenester
Ferdigheter
-kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere symptomer,
årsakssammenhenger og kunne iverksette og
begrunne vurderinger og tiltak
-kan beherske håndtering av kontaminert
(smitteførende) materiale
-Kan anvende ulike metoder for undersøkelse
av syke pasienter
Kan beherske korrekt basal hjerte- og
lungeredning
Generell kompetanse
-har innsikt i hvordan sykdom kommer til
uttrykk hos mennesket gjennom vitale tegn
og symptomer
-har innsikt i sammenhengen mellom livsstil
og sykdom
-kan planlegge, gjennomføre og dokumentere
systematiske pasientundersøkelser

Det vil i tillegg gjennomføres
ferdighetstrening knyttet til
grunnleggende
pasientundersøkelse,
vitalparametre og basal
hjertelungeredning for å
oppnå læringsutbyttene
under ferdigheter og
generell kompetanse.

aktiv rolle i læringen av
teoretisk kunnskap fra
forelesninger.

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening.

Obligatorisk deltakelse

Emnet går parallelt med
anatomi/fysiologi og vil legge
opp undervisningen tilpasset
dette emnet. Det vil
undervises i patologi og
sykdommer som en naturlig
forlengelse av
undervisningen i
anatomi/fysiologi - timevis.
Læringsutbyttene under
kunnskap vil i stor grad
dekkes av forelesninger.

Utenom forelesningene vil
studentene bli gitt
gruppeoppgaver som tar for
seg ulike sykdommer og
behandling av disse. Også
dette vil tilpasses
undervisningsplanen i
anatomi/fysiologi.
studentene skal innta en
aktiv rolle i læringen av
teoretisk kunnskap fra
forelesninger. For å unngå at
totalbelastningen blir for stor
med to teoritunge emner
samtidig vil ikke oppgavene i
sykdomslære være
obligatoriske.

Skriftlig eksamen
Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap og «har innsikt i
sammenhengen mellom
anatomi/fysiologi og
kroppens normale
funksjoner»

Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening og
gruppearbeid, slik at de
oppnår læringsutbyttene
under ferdigheter og blir i
stand til å bestå arbeidskrav.
Arbeidskrav
Arbeidskrav gjennomføres for
å teste studentene i
grunnleggende ferdigheter
knyttet til basal hjerte
lungeredning og smittevern.

Skriftlig eksamen
Brukes for å teste studentene
i læringsutbyttene under
kunnskap og generell
kompetanse.

Det vil gjennomføres
ferdighetstrening knyttet til
pasientundersøkelse,
behandling og
hygiene/smittevern og for å
oppnå læringsutbyttene
under ferdigheter og
generell kompetanse.

Farmakologi,
legemiddelhåndtering
og legemiddelregning

Kunnskap
-har kunnskap om farmakologi og
legemiddelhåndtering relatert til
paramedisinerens funksjons- og
ansvarsområde
-har kunnskap om lover og forskrifter relatert

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening.
Ganske teoritungt fag.
Læringsutbyttene under
kunnskap vil i stor grad

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening og
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10stp

til legemiddelhåndtering
-har kunnskap om sentrale begreper i
legemiddelregning

dekkes av forelesninger.
Både fysisk og
nettundervisning.

Ferdigheter
-kan beherske forsvarlig håndtering og
administrering av legemidler etter gjeldende
retningslinjer
-kan beherske sikkerhetskontroll av
legemidler
-kan beherske å etablere og videreføre
oppstartet medikamentell behandling
-beherske korrekt dokumentasjon av
legemidler gitt i pasientbehandling
-kan anvende hygieniske prinsipper ved
håndtering og administrasjon av legemidler
-kan anvende matematiske metoder som
ligger til grunn for legemiddelregning
-kan utføre feilfri legemiddelregning

Det vil gjennomføres
ferdighetstrening for å
oppnå læringsutbyttene
under ferdigheter og
generell kompetanse. Dette
vil i stor grad ta for seg
praktisk
legemiddelhåndtering.

gruppearbeid, slik at de
oppnår læringsutbyttene
under ferdigheter og blir i
stand til å bestå arbeidskrav.
Skriftlig eksamen
Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap og generell
kompetanse.

Gruppearbeid vil benyttes
både i ferdighetstrening og i
øving på nøyaktig
legemiddelregning.

Skriftlig eksamen i
legemiddelregning.

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening og
simulering.

Obligatorisk deltakelse

Generell kompetanse
-kan planlegge og gjennomføre etisk
forsvarlig legemiddelhåndtering
Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A
20stp

Kunnskap
-Har bred kunnskap om de vanligste
akuttmedisinske problemstillinger, herunder
sykdommer, symptomer og tegn, diagnostikk
og sykdomsforløp
-har bred kunnskap om skader og ulykker,
herunder årsaker, skademekanikk, fysiologisk
respons, tegn og symptomer på skader
-har bred kunnskap om
undersøkelsesmetodikk, behandling og
transportstrategier for syke og skadde
pasienter
-Har kunnskap om relevant lovverk som
regulerer paramedisinerens yrkesutøvelse
-Har kunnskap om ulike aktører sin rolle i
traumesystemet
Ferdigheter
-Kan anvende faglig kunnskap til å
gjennomføre begrunnet intervensjon og
behandlingstiltak, med hjelp av relevant
diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr
-Kan beherske systematisk og målrettet
pasientundersøkelse basert på kontaktårsak,
skadetype og mekanikk
-Kan beherske avansert hjerte-lunge-redning
etter gjeldende nasjonale retningslinjer
-kan beherske basal luftveishåndtering og
luftveishåndtering med supraglottisk
luftveisutstyr
-Kan beherske forsvarlig
legemiddelhåndtering ved akuttmedisinske
tilstander
Generell kompetanse
-Kan planlegge og gjennomføre
pasientundersøkelse, diagnostikk,
intervensjon og behandlingstiltak alene og i
samarbeid med annet helsepersonell. Kan gi
anbefaling om riktig omsorgsnivå
-Har innsikt i den samfunnsmessige
betydningen ulykker og skader har i land som

Et emne som har stort
innslag av både teori og
praktiske ferdigheter. Mye
av undervisningen består i
«tema-dager» der det er
toeri-forelesning før lunsj, og
praktisk trening knyttet til
dette etter lunsj.
I ferdighetstrening vil
kompleksiteten øke
sammenlignet med tidligere
emner, ved at man i større
grad spiller ut scenarioer der
studenten må gjøre mer
sammensatte og helhetlige
vurderinger fremfor bare å
trene på én ferdighet – mer
oppdragslignende
scenarioer.
På samme måte som i
tidligere emner vil det
benyttes gruppearbeid til å
fordype seg i viktige tema i
kunnskaps-læringsutbyttene.

Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening, slik at de
oppnår læringsutbyttene
under ferdigheter og blir i
stand til å bestå arbeidskrav.
Arbeidskrav
Arbeidskrav gjennomføres for
å teste studentene i
grunnleggende ferdigheter
knyttet til AHLR,
traumatologi, prehospital
pasientbehandling

Skriftlig eksamen
Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap.
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Norge og i utviklingsland

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten
5stp

Kunnskap
-Har kunnskap om arbeidsformer i tverrfaglig
samarbeid.
-Kjenner til verktøy og metoder for
nytenkning og innovasjonsprosesser.
-Har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners roller i helse- og
velferdssystemet.
-Kjenner til utfordringer knyttet til
pasientsikkerhet og pasientforløp, inkludert
skifte av omsorgsnivå, i kommunal- og
spesialisthelsetjenestene
Ferdigheter
-Kan anvende relasjons- og
kommunikasjonskompetanse til å samhandle
med samarbeidspartnere i helse- og
velferdstjenestene.
-Kan anvende sin fagspesifikke kompetanse i
samhandling på tvers av profesjoner.
-Kan vurdere risiko for uønskede hendelser og
følge dette opp systematisk

Forelesninger, gruppearbeid,
ferdighetstrening.
Utbyttene under kunnskap
dekkes i stor grad av
forelesninger.

Ferdighetstrening
gjennomføres for å utvikle
ferdigheter i
tverrprofesjonell
samhandling. Denne vil her
dreie seg om eksempelvis
rollespill og samarbeid med
studenter på tvers av
studieprogram.
Tverrprofesjonelt samarbeid
krever et refleksivt forhold til
egen og andres roller og
kunnskapsområder.

Generell kompetanse
-Kjenner til nytenkning og
innovasjonsprosesser og kan bidra til
tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
-Kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig
samhandling i helsetjenesten

Psykiske lidelser og
rusproblematikk
10stp

Kunnskap
-Har bred kunnskap om psykiske lidelser,
selvskading og selvmord
-Har bred kunnskap om
rusmiddelavhengighet og rusrelaterte lidelser
-Har kunnskap om hvordan man
kommuniserer med og ivaretar personer i
akutt psykisk krise
-Kjenner til lovregulering ved bruk av ulike
former for tvang

Ferdigheter
-Kan anvende faglig kunnskap for å ivareta
mennesker i akutt psykisk krise i en
prehospital setting
-Kan beherske kommunikasjon med pasienter
i akutte prehospitale situasjoner knyttet til
psykiske lidelser og ruslidelser
kan anvende faglig kunnskap for å identifisere
tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som
overdose og alkoholforgiftning
-Kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere tegn på selvmordsfare og
gjennomføre suicidalitetsvurdering
Generell kompetanse

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening og
simulering.
Læringsutbyttene under
kunnskap dekkes av
forelesninger.
Ferdighetstrening og
simulering gjennomføres for
å oppfylle læringsutbyttene
under ferdigheter, da særlig
for å øve opp ferdigheter
innen det å møte og ivareta
mennesker i akutt psykisk
krise
Gruppearbeid brukes for å
drøfte etisk utfordrende
temaer, og er tenkt å
stimulere til refleksjon blant
studentene.

Obligatorisk deltagelse
Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening og
gruppearbeid. Dette er viktig
i dette emnet da det
synliggjør ferdigheter som
ikke lar seg prøve gjennom
skriftlige arbeider,
eksempelvis bruk av
relasjons- og
kommunikasjonskompetanse.
Muntlig eksamen
Muntlig presentasjon i
gruppe. Fellesemnet er
obligatorisk for alle
helsefagutdanningene ved
Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap.
Studentene skal jobbe med
presentasjonen i gruppe
gjennom hele emnet.
Hensikten er å gi studentene
god mulighet til å knytte
teoretiske kunnskaper,
ferdigheter og generell
kompetanse sammen.
Vurderingsformen gir
kandidatene mulighet til å
vise ferdigheter i
kommunikasjon og
samhandling, som er sentrale
ferdigheter i emnet.
Vurderingsuttrykk: Bestått/
ikke bestått.
Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening.
Ferdighetstreningen er
avgjørende for å oppnå
læringsutbyttet i emnet, da
mange av læringsutbyttene
ikke kan prøves i skriftlig
form.
Skriftlig eksamen
Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap og generell
kompetanse.
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Praksisstudier 1
(Ambulansepraksis)
15stp

-Har innsikt i etiske problemstillinger relevant
for yrkesutøvelsen, spesielt knyttet til bruk av
tvang
-Har innsikt i hvordan man gjenkjenner og
håndterer situasjoner der pasienter utgjør
fare for eget liv og/eller andres liv og helse
Kunnskap
-Kjenner til ambulansetjenestens
organisering, egenart og plass i samfunnet
-Har kunnskap om oppbevaring,
administrering og dokumentasjon av
legemidler i ambulansetjenesten
Ferdigheter
-kan reflektere over lover, forskrifter,
rammebetingelser og yrkesetiske
retningslinjer relevant for yrkesutøvelsen
-kan gjennomføre primær og
sekundærundersøkelse i reelle situasjoner
under veiledning
-kan anvende det vanligste utstyret i
ambulansen og metoder i forflytnings- og
båreteknikk
-kan anvende basale hygieniske prinsipper og
smittevern i yrkesutøvelsen
-kan innhente og dokumentere relevant
informasjon og helsehjelp i ambulansejournal
under veiledning
-kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning
-kan møte pasienter og pårørende med
respekt, omsorg og empati
- Kan beherske grunnleggende operative
sambandsferdigheter
Generell kompetanse
-kan planlegge, gjennomføre og dokumentere
enkle ambulanseoppdrag under veiledning
-kan reflektere over egen fremferd og
kommunikasjon i møte med pasient og
pårørende
-kan reflektere over paramedisinerens rolle i
ambulansetjenesten og i den akuttmedisinske
kjeden
-kjenner til intervensjon og behandlingstiltak
for de vanligste akuttmedisinske
problemstillinger

Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid
17stp

Kunnskap
-har bred kunnskap om å ivareta egen og
andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
-har bred kunnskap om bruk av relevante
operative kommunikasjonsformer
-har kunnskap om helsetjenestens og
samvirkende aktørers organisering og ledelse
på skadested, herunder relevante veiledere
-har kunnskap om planlegging og
gjennomføring av oppdrag med spesielle
operative utfordringer, herunder farlig gods
og farlige stoffer, CBRNE (kjemiske stoffer,
biologiske agens, radioaktive stoffer,
nukleært materiale, eksplosiver), avansert
smittevern, PLIVO (pågående livstruende
vold) og masseskader.
-har kunnskap om oppbygging og
organisering av redningstjenesten og kjenner
til helsetjenestens rolle i totalforsvaret

Praksis, seminar, egenstudier
Læringsutbyttene vil
hovedsak oppnås gjennom
veiledet praksis i
ambulansetjenesten.
Hovedmålsetningen er at
studenten får prøvd
læringsutbytter fra studiet i
reelle situasjoner under
veiledning, bli kjent med
ambulansetjenesten og
reflektere over sitt det
han/hun opplever.
Studenten skal levere
arbeidskrav relatiert til
oppleveser og erfaringer fra
praksisen som må være
godkjent for å få karakter i
emnet.

Det vil gjennomføres
forberedende praksisseminar, i forkant av praksis,
der viktige elementer
tilknyttet praksisperioden
gjennomgåes.

Obligatorisk deltakelse
obligatorisk deltakelse på
praksisforberedende seminar
brukes for å sikre at
studenten er klar til å
påbegynne sin praksis i
ambulansetjenesten

Praksis
Studenten er i praksis i
ambulansetjenesten og blir
vurdert underveis i
oppnåelse av
læringsutbyttene. Ved fare
for ikke bestått skal
studenten ha skriftlig varsel
om dette på
midtvurderingen, eller minst
3 uker før sluttvurdering, ved
at mangler er konkretisert og
dokumentert, og studenten
gis mulighet til å jobbe med
dette frem mot
sluttvurderingen. Ved
samarbeid mellom
praksisveileder og faglærer
med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der
studenten også får vurdere
seg selv, kan riktige vurdering
sikres. Bestått/ikke bestått
Arbeidskrav
Arbeidskrav i form av
refleksjonsnotat brukes for å
stimulere til refleksjon rundt
egen praksis.

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening og
simulering, øvelse
Læringsutbyttene under
kunnskap vil i hovedsak
oppnås gjennom
forelesninger.
I dette emnet vil det
gjennomføres mye
simulerings- og
ferdighetstrening for at
studentene skal få erfaring
med å løse
ambulanseoppdrag, øve på
praktiske ferdigheter,
krisehåndtering- og

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening, slik at de
oppnår læringsutbyttene
under ferdigheter og blir i
stand til å bestå arbeidskrav.

Arbeidskrav
Brukes for å teste
studentenes ferdigheter
innen innsatsledelse,
masseskadetriage,
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-har kunnskap om grunnleggende modeller
for beslutningstaking og beslutningsfeller i
medisinsk og operativt arbeid
-har oversikt over ulike typer media og deres
særtrekk, inklusiv sosiale media
Ferdigheter
-kan anvende samvirkeprinsippet under
løsning av oppdrag med andre helseressurser,
nødetater, øvrige deler av redningstjenesten
og relevante forsterkningsressurser
-kan anvende prinsipper for ledelse av
helsetjenestens innsats i tidlig fase av
skadestedsarbeidet
-kan anvende kunnskap om operative
utfordringer og bruk av relevant utstyr
-kan gjennomføre en risikovurdering og
iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens
og andres helse og sikkerhet
-Kan planlegge , gjennomføre, dokumentere
og evaluere en ambulanseoperasjon i
samsvar med helsetjenestens hovedoppgaver
ved mindre og større hendelser, samt i
oppdrag med spesielle operative utfordringer
-kan ivareta rollen som innsatsleder helse og
organisere og lede arbeidet på skadested på
egen hånd og i et samspill med andre etaters
ledere
-kan anvende ulike modeller for
beslutningstaking, kommunikasjon og
samhandling

kommunikasjon ved større
hendelser.
I etterkant av simulerings- og
ferdighetstrening vil det
gjennomføres
gruppearbeider for å få
studentene til å reflektere
over egen faglig utøvelse.

Krisekommunikasjon, CBRNE
og PLIVO.

Skriftlig eksamen

Studentene vil delta på
øvelse Nord.

Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap og generell
kompetanse.

Kunnskap

Forelesninger, gruppearbeid

Obligatorisk deltakelse

-har kunnskap om relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger
-har kunnskap om etiske perspektiver og
teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
-kjenner til sentrale begreper og utfordringer
innenfor profesjonell helsefaglig
kommunikasjon
-har kunnskap om sentrale aspekter ved
kommunikasjon i møte mellom mennesker

Læringsutbyttene under
kunnskap vil i hovedsak
oppnås gjennom
forelesninger.

Obligatorisk deltakelse på
gruppearbeid.

Læringsutbyttene under

Oppgave

Generell kompetanse
-kjenner til samfunnets organisering av
beredskapen i Norge og hvilken rolle
ambulansetjenesten og øvrig helse- og
omsorgstjeneste har
-kjenner til beredskapsarbeidet i helse- og
omsorgstjenesten, og kan bidra i
forebyggende beredskapsarbeid, evaluering
og oppfølging etter hendelser og øvelser
-Kan bidra til nytenkning i
beredskapssystemet og bistå i
gjennomføringen av reformer innenfor
innsatsledelse og operativt ambulansearbeid
-kan planlegge, gjennomføre og initiere
samhandling både tverrfaglig,
tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers
av virksomheter og nivåer

Etikk og
kommunikasjon
5stp

ferdigheter og generell
kompetanse vil oppnås
gjennom gruppearbeid

Ferdigheter
-kan reflektere over etiske problemstillinger
og dilemmaer i prehospital arbeid
-vise grunnleggende ferdigheter i
kommunikasjon

knyttet til skriftlig oppgave
som skal leveres inn.

Skriftlig hjemmeoppgave
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-kan reflektere over valg som tas i
utfordrende situasjoner med utgangspunkt i
etiske refleksjonsmodeller
-identifisere problemstillinger knyttet til
kommunikasjon i yrkesutførelsen og
iverksette tiltak for å bedre kommunikasjon

Generell kompetanse
-har kunnskap om etiske utfordringer i sin
tjenesteutøvelse.
-Har innsikt i etiske og kommunikative
utfordringer i et flerkulturelt samfunn
-kan utveksle synspunkter med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet og delta i
diskusjoner om utvikling av god praksis
-Kan reflektere over hvordan egne verdier og
måte å kommunisere på kan påvirke møte
med andre

Forskningsbasert
praksis i Paramedisin
5stp

Kunnskap
-Har kunnskap om litteratursøk i
forskningsdatabaser
-Har kunnskap om kritisk vurdering av
forskningsinformasjon
-Kjenner til grunnleggende statistikk og
forskningsmetode som er nødvendig for å
uthente informasjon fra forskningsartikler
-Forstår viktigheten av at klinisk praksis
bygger på forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap
Ferdigheter
-Kan oppdatere sin kunnskap innen
fagområdet
-kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff relevant for yrkesutøvelsen

Forelesninger, egenstudier,
gruppearbeid
Læringsutbyttene under
kunnskap vil i hovedsak
oppnås gjennom
forelesninger.

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse på
gruppearbeid tilknyttet
oppgaveskriving

Læringsutbyttene under
ferdigheter og generell
kompetanse vil oppnås
gjennom gruppearbeid og
egenstudier knyttet til
skriftlig oppgave som skal
leveres inn.

Oppgave

Forelesning, gruppearbeid,
ferdighetstrening og
simulering.

Obligatorisk deltakelse

Skriftlig oppgave der
studenten tar for seg en
problemstilling som er
relevant for paramedisinfaget
og belyser denne ved bruk av
forskningslitteratur

Generell kompetanse
-Kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne med bakgrunn i forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap
Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon B
15stp

Kunnskap
-har bred kunnskap om aldringsprosessens
betydning for respons på sykdom og skade og
behandling av disse
-har bred kunnskap om de vanligste
akuttmedisinske problemstillinger knyttet til
-har bred kunnskap om lover, forskrifter og
regelverk som er relevant i møte med eldre,
barn, spesielt sårbare pasienter, og
pasientgrupper med særskilte behov
-har bred kunnskap om lovgivning knyttet til
informasjons- og meldeplikt, hjelpeplikt,
melding om dødsfall og grunnleggende
rettsmedisinske prinsipper
-har kunnskap om barn og unges særegne
behov og respons på sykdom og skade og
behandling av disse
-har kunnskap om sykdommer, skader og
behandling knyttet til pasientgrupper med
særlige behov, herunder kronisk syke, og
personer med ervervede og medfødte
funksjonsnedsettelser
-har kunnskap om vurdering av omsorgssvikt
og mishandling hos sårbare pasientgrupper

Et emne som har stort
innslag av både teori og
praktiske ferdigheter. Mye
av undervisningen består i
«tema-dager» der det er
teoriforelesning før lunsj, og
praktisk trening knyttet til
denne teorien etter lunsj.

Obligatorisk deltakelse
brukes for å sikre at
studentene deltar i
ferdighetstrening, slik at de
oppnår læringsutbyttene
under ferdigheter og blir i
stand til å bestå arbeidskrav.

Arbeidskrav
I likhet med Akuttmedisin A
vil ferdighetstrening øke i
kompleksitet, ved at man i
større grad spiller ut
scenarioer der studenten må
gjøre mer sammensatte og
helhetlige vurderinger
fremfor bare å trene på én
ferdighet – mer
oppdragslignende
scenarioer. I tillegg vil
scenarioene ta for seg

Brukes for å teste
studentenes ferdigheter
innen tema fødsel, AHLR barn
og prehospital
pasientbehandling.

Skriftlig eksamen
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-har kunnskap om ulike digitale løsninger for
kartlegging, vurdering og beslutning, og om
utfordringer og muligheter knyttet til
telemedisin
Ferdigheter
-kan beherske basal luftveishåndtering og
luftveishåndtering med supraglottisk
luftveisutstyr på nyfødte og barn
-kan beherske avansert hjerte lungeredning
på barn etter gjeldende nasjonale
retningslinjer
-kan beherske undersøkelse, vurdering og
håndtering av ulike akuttmedisinske
tilstander knyttet til eldre, barn, spesielt
sårbare pasienter, og pasientgrupper med
særskilte behov
-kan beherske håndtering av normal fødsel
utenfor sykehus, herunder ivareta nyfødte
-kan vurdere sammenheng mellom
skademekanismer og funn på pasienten i en
rettsmedisinsk sammenheng

spesielle pasientgrupper som
beskrevet i læringsutbyttene.
Det vil benyttes
gruppearbeid for at
studentene skal fordype seg i
og diskutere viktige tema i
kunnskaps-læringsutbyttene.

Brukes hovedsakelig for å
teste studentene i
læringsutbyttene under
kunnskap og generell
kompetanse.

Generell kompetanse
-har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger i møte med eldre, barn,
spesielt sårbare pasienter, og pasientgrupper
med særskilte
-kan anvende kunnskap om barn og unges
behov for behandling og/eller tjenester og
kan sikre deres medvirkning og rettigheter
både som pasient, pårørende og etterlatte
-Har innsikt i hvordan man på en etisk og
faglig forsvarlig måte kan gi akutt helsehjelp
ved bruk av telemedisinske løsninger
(Praksisstudier 2
(breddepraksis)
15stp

Kunnskap
-Har kunnskap om primær- og
spesialisthelsetjenestens oppbygging,
organisering, og de ulike helseprofesjonenes
rolle
-Kjenner til diagnostiske verktøy, kompetanse
og behandlingsmuligheter i de forskjellige
nivåene av primær- og
spesialisthelsetjenesten
-har kunnskap om krav til og systemer for
dokumentasjon av helsehjelp
Ferdigheter
-kan utføre undersøkelse, vurdering,
behandling og prioritering av pasienter i
samarbeid med andre helseprofesjoner
-kan anvende faglig kunnskap for å vurdere
riktig behandlingsnivå for de mest vanlige
kontaktårsaker, problemstillinger og
diagnoser
-kan beherske ulike systemer for
dokumentasjon og digitale løsninger
-kan møte pasienter og pårørende med
respekt, omsorg og empati
Generell kompetanse
-kan utveksle synspunkter og erfaringer, og
bidra til refleksjon over egen og andres
faglige utøvelse
-kan reflektere over paramedisinerens
kompetanse og faglige handlingsrom i
relasjon til øvrige profesjoner
-kjenner til og kan reflektere over relevante

Praksis, seminar, egenstudier,
ferdighetstrening
Læringsutbyttene vil
hovedsak oppnås gjennom
praksis i spesialist- og
primærhelsetjenesten.
Hovedmålsetningen er at
studenten blir kjent med
andre deler av helsevesenet,
og får øve på å samarbeide
med andre helseprofesjoner.
Studenten skal levere
arbeidskrav relatert til
opplevelser og erfaringer fra
praksisen som må være
godkjent for å få karakter i
emnet.

Det vil gjennomføres
forberedende praksisseminar i forkant av praksis,
der viktige elementer
tilknyttet praksisperioden
gjennomgås.
Ferdighetstrening vil inngå i
praksisforberedende
seminar, for å sikre

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltakelse på
praksisforberedende seminar
brukes for å sikre at
studenten er klar til å
påbegynne sin praksis.

Praksis
Praksis i spesialist og
primærhelsetjenesten.
Studenten forholder seg til
kontaktperson ved legevakt,
psykiatri, akuttmottak,
anestesi, KAD, AMK,
fødestue, og følges opp av
veileder fra universitetet.
Arbeidskrav
Arbeidskrav i form av
refleksjonsnotat brukes for å
stimulere til refleksjon rundt
egen praksis. Det brukes også
for å gi studenten øvelse i å
diskutere faglig relevante
problemstillinger med hjelp
av faglitteratur, i skriftlig
form.
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Praksisstudier 3
(ambulansepraksis)
15stp

lover, forskrifter og regelverk og som
regulerer yrkesutøvelsen i primær- og
spesialisthelsetjenesten
-kan reflektere over viktigheten av at faglige
vurderinger skjer med bakgrunn i
forskningsbasert kunnskap
-kjenner til forebyggende helsetjenester, og
kan reflektere over paramedisinerens rolle i
forebyggende helsearbeid

læringsutbytter innen fødsel
og AHLR barn/nyfødt.

Kunnskap
-har bred kunnskap om hygieniske prinsipper
basert på lovverk, forskning og retningslinjer
-har kunnskap om forskning- og
utviklingsarbeid knyttet til prehospital
helsehjelp
-har bred kunnskap om farmakologi og
legemiddelhåndtering relatert til
paramedisinerens funksjons- og
ansvarsområde

Praksis, seminar, egenstudier,
ferdighetstrening.

Ferdigheter
-kan gjennomføre pasientundersøkelse,
vurdering, intervensjon og behandling
selvstendig og i samarbeid med veileder
-kan beherske livreddende førstehjelp og
avansert hjerte-lungeredning på voksne, barn
og nyfødte
-kan beherske situasjonsbestemt ledelse ifm.
oppdragsløsning og ivareta egen og andres
sikkerhet under utførelse av oppdrag
-kan anvende faglig kunnskap om etikk og
kommunikasjon til å møte pasienter og
pårørende fra ulike minoriteter og kulturer på
en empatisk og respektfull måte
-kan beherske utrykningskjøring i henhold til
gjeldende lovverk
-kan beherske systemer for dokumentasjon
og digitale løsninger relevant for
yrkesutøvelse i ambulansetjenesten

Læringsutbyttene vil
hovedsak oppnås gjennom
veiledet praksis i
ambulansetjenesten.
Hovedmålsetningen er at
studenten får erfaring i å
fungere som andremann på
ambulansebilen, under
veiledning, for å klargjøre
studenten til å kunne gå ut i
jobb i ambulansetjenesten
etter endt studie.
Studenten skal levere
arbeidskrav relatert til
opplevelser og erfaringer fra
praksisen som må være
godkjent for å få karakter i
emnet.

Det vil gjennomføres
forberedende praksisseminar, i forkant av praksis,
der viktige elementer
tilknyttet praksisperioden

Generell kompetanse
-kan selvstendig planlegge og gjennomføre
sin arbeidshverdag som paramedisiner i
ambulansetjenesten
-kan gjennomføre oppdragsløsning som
andremann i ambulansen
-kan anvende forskningsbasert kunnskap til å
foreta velbegrunnede faglige vurderinger
-kan identifisere og reflektere over eget
læringsbehov og kompetansenivå
-kan identifisere, reflektere over og håndtere
etiske og juridiske utfordringer i sin
tjenesteutøvelse

Bacheloroppgave
15stp

Kunnskap
-har bred kunnskap om prehospital arbeid og
forskning relatert til problemstillingen for
bacheloroppgaven
-har kunnskap om styrker og svakheter ved
egen anvendt forskningsmetode
Ferdigheter

gjennomgås.

Obligatorisk deltakelse
obligatorisk deltakelse på
praksisforberedende seminar
brukes for å sikre at
studenten er klar til å
påbegynne sin praksis i
ambulansetjenesten

Praksis
Studenten er i praksis i
ambulansetjenesten og blir
vurdert underveis i
oppnåelse av
læringsutbyttene. Ved fare
for ikke bestått skal
studenten ha skriftlig varsel
om dette på
midtvurderingen, eller minst
3 uker før sluttvurdering, ved
at mangler er konkretisert og
dokumentert, og studenten
gis mulighet til å jobbe med
dette frem mot
sluttvurderingen. Ved
samarbeid mellom
praksisveileder og faglærer
med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der
studenten også får vurdere
seg selv, kan riktige vurdering
sikres. Bestått/ikke bestått
Arbeidskrav

Ferdighetstrening vil inngå i
praksisforberedende uke.

Egenstudier, veiledning,

Arbeidskrav i form av
refleksjonsnotat brukes for å
stimulere til refleksjon rundt
egen praksis. Det brukes også
for å gi studenten øvelse i å
diskutere faglig relevante
problemstillinger med hjelp
av faglitteratur, i skriftlig
form.

Obligatorisk deltakelse

seminar
Obligatorisk deltakelse på
Bacheloroppgaven er i all
hovedsak et selvstendig
arbeid, der studenten skal
oppnå læringsutbyttene

seminar og veiledning.
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-kan finne, vurdere og anvende nasjonal og
internasjonal forskningslitteratur
-kan velge relevant fremgangsmåte for å
belyse tema eller problemstilling
-kan beherske korrekt bruk av referanser og
litteraturliste

gjennom å gjennomføre et

Skriftlig oppgave

Generell kompetanse

gruppearbeid, der studenten

-kan på en selvstendig måte planlegge og
gjennomføre et prosjektarbeid som strekker
seg over et semester
-kan utforske teoretiske og kliniske og/eller
operative problemstillinger på en systematisk
og reflektert måte
-kan drøfte en problemstilling i lys av
ambulanse- og paramedisinens empiri og
teori og formidle dette i skriftlig fremstilling

vil arbeide med

eget bachelorgradsprosjekt.
Studenten vurderes på
I oppstartsfasen av emnet vil

bakgrunn av skriftlig

det avholdes seminar med

oppgave.

tema/problemstilling.
Underveis i prosessen vil
studenten motta veiledning
fra tildelt veileder.

Tabell 10: Fordeling av vurderingsordninger i de ulike emnene
Emne

AK/AR

OD

Helsepersonellets felles

X

X

SK/S

HJ/H

OP/O

MA/L

MU/M

X

kunnskaps og
verdigrunnlag

Tverrprofesjonell

X

X

samhandling i
helsetjenesten

Anatomi, fysiologi og

X

X

X

X

X

X

biokjemi

Sykdomslære

X

PE/T

PR/R

OMU

SV/SA
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Farmakologi,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

legemiddelhåndtering
og legemiddelregning

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A

Psykiske lidelser og
rusproblematikk

Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid

Etikk og

X

X

kommunikasjon

Forskningsbasert

X

X

kunnskap

Akuttmedisinsk

X

X

X

diagnostikk og
intervensjon B

Bacheloroppgave

Praksisstudier 1

X

X

X

X

X
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Praksisstudier 2

X

X

Praksisstudier 3

X

X

Kode 160

X

X

Begrunnelse for valg av vurderingsformer
Paramedisin er et yrke med store krav til praktiske ferdigheter. For å sikre at studentene kommer opp
på et tilfredstillende nivå i disse ferdighetene inneholder nesten samtlige emner i studieprogrammet
innslag av AK og OD som er ment for å teste praktiske ferdigheter. I forbindelse med reakkrediteringssøknaden har fagmiljøet diskutert muligheten for å innføre praktiske eksamener med
karaktervurdering. Dette fordi det er ønskelig at også gode praktiske ferdigheter skal gjenspeiles i
karakterene på vitnemålet. Slik det er i dag er dette en vurderingform som i liten grad brukes ved
andre paramedisinutdanninger (eller andre utdanningsretninger). Mye av grunnen til dette er at det
oppleves som utfordrende å karaktersette praktiske ferdigheter. De fleste slike praktiske eksamener er
derfor bestått/ikke bestått (som f. eks kliniske studer 1, 2, 3). Vi har ikke lagt opp til noen slike
eksamener i denne re-akkrediteringen, men vi vil fortsette å undersøke muligheten for en slik
utvidelse av vurderingsgrunnlaget, særlig i de akuttmedisisnke og ambulanseoperative emnene.

Vi oppererer med en relativt høy andel skriftlige skoleeksamener i studieprogrammet. Dette kan virke
noe selvmotsigende all den tid det understrekes at akadmiske ferdigheter som litteratursøk og
forskningsforståelse er en viktig forskjell på paramedisinserutdanning og ambulansefagarbeiderutdanning. Dette er ferdigheter som i liten grad testes ved skriftlige skoleeksamener med tilsyn. Det er
likevel slik at yrkesutøvelsen som paramedisiner ofte finner sted under tidspress, der faglige
vurderinger må tas uten mulighet for å rådføre seg med faglitteratur. For å fungere som
paramedisiner er det derfor avgjørende at mye av den faglige kunnskapen er tillært på en slik måte at
den er tilgjengelig uten at en behøver å søke, slå opp eller lese, for å løse en problemstilling. For å
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sikre at studentene våre har denne kompetansen mener vi det er nødvendig med en høy andel
skriftlige skoleeksamener, som tester nettopp denne kunnskapen.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Paramedisin baserer seg på helsevitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning. Pensum i de basalog akuttmedisinske emnene baserer seg i svært stor grad på grunnforskning og klinisk forskning,
hovedsakelig med kvantitativ metodetilnærming. Innenfor emnene av mer samfunnsvitenskapelig
karakter, f. eks etikk og kommunikasjon, psykiske lidelser og rusproblematikk, anvendes litteratur både
fra kvalitativ og kvantitativ forskningstradisjon.

En av de viktigste forskjellene på bachelorgradstudiet i paramedisin og den tradisjonelle ambulansefagarbeiderutdannelsen, er læringsutbyttene knyttet til det å kunne finne, vurdere, anvende og
formidle forskning i yrkesutøvelsen. Dette gjenspeiles i den nasjonale forskriften for
paramedisinutdanningen, der det inngår et eget kompetanseområde for kunnskapsbasert praksis,
innovasjon og teknologi. For å imøtekomme disse læringsutbytte-kravene har vi utviklet et eget emne
på 5 studiepoeng, der studenten skal lære å reflektere over hvorfor det er viktig at klinisk praksis
bygger på forskning, og sette seg inn i hvordan man arbeider for å tilegne seg, vurdere og anvende
forskningsbasert kunnskap. Disse læringsutbyttene vil ha påvirkning på all undervisning i
studieprogrammet, men særlig i siste halvdel av studieløpet vil kobling mellom forskning og klinisk
praksis vektlegges.
Det arbeides kontinuerlig med å bruke egen forskning i undervisningen ved studiet. Som drøftet i
senere kapittel (Fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid), er forsknings- og utviklingsarbeid som er
helt spesifikt knyttet til paramedisin-yrket ennå noe begrenset, all den tid paramedisindisiplinen er
ganske ung innen akademia. Fagmiljøet driver likevel med en del forskning som er relevant for deler av
paramedisin-yrket. Forskning fra Erik Waage Nielsen og Benjamin Storm, innenfor fett- og luftemboli
som følge av traumer og som følge av intraossøs infusjon, brukes aktivt inn i undervisningen i
akuttmedisinsk diagnostikk A. Studentene får i denne anledning mulighet til å besøke ANILABs
fasiliteter, der de får observere instrumentering/kirurgi i gjennomføring av dyreforsøk, og får
anledning til å øve på enkelte akuttmedisinske prosedyrer innenfor hemostatisk nødkirurgi (intraossøs
drill og toraxdren). Forskning fra Odd Jarl Borch innenfor krisekommunikasjon og krisehåndtering
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brukes aktivt i undervisningen i Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid. Borch er i prosessen
med å gi ut en lærebok innenfor beredskapsorganisasjon og kriseledelse, som vil være svært aktuell
som pensumlitteratur i fremtiden. Forskning fra emneansvarlig Jonny Mækelæ brukes også i
undervisningen i emnet psykiske lidelser og rusproblematikk.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Paramedisin er en relativt ny fagdisiplin på universitetsnivå, og landene som er kommet lengst
innenfor paramedisinutdanning- og forskning er i hovedsak engelskspråklig. Dette medfører at det
meste av nye kunnskap, særlig innenfor akuttmedisin og traumatologi, publiseres på engelsk. Innenfor
de akuttmedisinske emnene er stort sett all pensumlitteratur, med unntak av nasjonale veiledere,
engelskspråklig med opprinnelse fra Storbritannia og USA. Utover i studieløpet forventes det i økende
grad at studentene kan bruke engelskspråklige kilder og databaser ved søk etter informasjon, og
engelskspråklige vitenskapelige artikler som kunnskapsgrunnlag.

I et nytt fagfelt opplever utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt utfordringer med å
finne god pensumlitteratur. I møte med denne problemstillingen har det blitt gjennomført
samarbeidsmøter med Swansea university i Storbritannia, og med ARCADA University of Applied
Sciences i Finnland med hensikt å diskutere og utveksle mulig pensumlitteratur. Dette arbeidet
videreføres inn i det nye studieprogrammet, og vi ønsker særlig å samarbeide om pensum i de
akuttmedisinske emnene, der mesteparten av relevant litteratur er internasjonal. Fagmiljøet ved
Swansea university har fungert som sparringspartner ved utarbeidelse av nytt studieprogram, og har
kommet med innspill til oppbygning og innhold i studiet. Det foreligger underskrevet intensjonsavtale
om ansattutveksling med ARCADA (vedlegg 7), og vi håper via dette samarbeidet å invitere
utenlandske gjesteforelesere inn i den akuttmedisinske og ambulanseoperative undervisningen, enten
i form av fysisk- og/eller nettbasert undervisning. Fra vårt eget fagmiljø har John Helge Flage ytret
ønske om utvekslingsopphold ved ARCADA når Covid-19 situasjonen tillater dette.

Studentene vil bli eksponert for et mangfold av perspektiver i løpet av studieprogrammet. Forskrift om
felles rammeplan inneholder felles LUBer som stiller krav til dette. Forskriften inneholder for eksempel
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LUBer som handler om likestilling og ikke-diskriminering og om samers rettigheter. Disse LUBene er
videre tatt inn i forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning, og dekkes i
studieprogrammet. I HEL1000 introduseres studentene for blant annet kunnskap om
menneskerettighetene og verdigrunnlaget for utøvelse av helsepersonellrollen, inkludering, likestilling
og ikke-diskriminering og folkehelse. Refleksjon omkring dette, i kombinasjon med at man
samarbeider på tvers av ulike studieprogrammer, vil bidra til at studenten tar med seg ulike
perspektiver fra første semester.
Akhtar Hussain er gjesteprofessor Federal University of Cearáved (Brasil) og ved Centre for Global
Health Research (Bangladesh). Begge institusjonene driver med paramedisinutdanning og er
interessert i undervisningssamarbeid med Nord universitet. Utover «våre egne ansatte» har Odd Jarl
Borch, som er emneansvarlig i emnet Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid, initiert og ledet en
rekke forskingsprosjekter med vid internasjonal deltakelse.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Bachelorutdanningen Paramedisin er en forholdsvis ung universitetsutdanning internasjonalt, hvilket
betyr at mye av den internasjonale kontakten må bygges opp fra bunnen av. Studieprogrammet har
frem til nå ikke hatt avtaler om studentutveksling, og mye av arbeidet har derfor bestått i leting etter
potensielle partnere og utforsking av mobilitetsvinduer. Gjennom en ansattutveksling på sykepleie fra
ARCADA University of Applied Sciences (Helsinkfors, Finland) til Nord universitet høsten 2019, ble det
opprettet kontakt med studieprogrammet «paramedic- emergnecy care» ved ARCADA. Våren 2020
lyktes vi med å få i stand en intensjonsavtale om studentutveksling med ARCADA (vedlegg 7). ARCADA
har en bachelorgrad i «Paramedic – emergency care». Studiet har en fagprofil som passer godt
overens med Nord universitets paramedisinutdanning, og er velegnet for studentutveksling.
Utvekslingen er fortrinnsvis planlagt i forbindelse med praksisemner, og Arcades svenskspråklige profil
gjør at man ikke behøver å hensynta språklige barrierer i møte med pasienter. Det legges opp til
utveksling i studiets sjette semester, i forbindelse med siste praksisperiode i ambulansetjenesten.
Oppstart for utvekslingen vil være avhengig av restriksjoner som følge av Covid-19 situasjonen. Vi
håper og tror at når det første kull når sjette semester, våren 2024, vil vi være i en situasjon som
tillater utveksling. Vi vil også arbeide for å gi mulighet for studentutveksling for kullene som nå er i løp

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Søknad om reakkreditering av Bachelor i paramedisin - versjon 02.12.2020

ved deltidsutdanning, og for ansattutveksling. Vi planlegger et nytt studiebesøk til ARCADA så snart
det lar seg gjøre med tanke på Covid-19.

Swansea University er allerede en etablert samarbeidspartner på bachelorprogrammet i sykepleie, og
det var gjennom dette samarbeidet at kontakten med studieprogrammet i paramedisin ble opprettet.
Paramedisinprogrammet ved Swansea University er i en endringsprosess, og derfor er det ikke per nå
mulighet for å starte et samarbeid om studentutveksling. De var derimot villige til et samarbeid om
ansattutveksling, samt å bidra med innspill til utvikling av Nord universitet sitt studieprogram på
paramedisin. En avtale for ansattutvekslingen vil bli utformet i løpet av 2021, i samtid med at alle
utvekslingsavtaler gjennom Erasmus+ skal fornyes på grunn av kommende ny programperiode fra
sommeren 2021. BREXIT vil også forme avtalebetingelsene da den påvirker om Storbritannia blir et
programland gjennom Erasmus+ eller ikke.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.

Praksisstudiene i studieprogrammet er regulert av forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning. Som beskrevet i forskriften skal praksisstudiene ha en varighet på minimum 32
uker. Minimum 20 uker skal være i ambulansetjenesten. Videre skal minimum 12 uker fordeles
mellom spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester slik at kandidaten får ytterligere erfaring
med pasientforløp der akuttmedisin og ø-hjelp utføres. Praksisstudier skal inkludere fødeavdeling,
hvor studentene får erfaring med fødsel og forløsningsprosessen. Det skal også inngå praksisstudier
innen psykisk helse og rus. Deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening
når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås.

I det nye studieprogrammet er det tre praksisperioder. Disse består av: 10 uker ambulansepraksis i
tredje semester, 10 uker breddepraksis i femte semester og 10 uker ambulansepraksis i sjette
semester. I breddepraksis skal studentene innom KAD, psykiatri, akuttmottak, legevakt, AMK,
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intensivavdeling, anestesiavdeling og fødeavdeling. Det legges opp til 10 ukers breddepraksis, selv om
forskriften sier 12 uker. Forskriften presiserer at deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering
og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås. I den
praksisforberedende uken før studentene skal ut i breddepraksis vil det gjennomføres simulering- og
ferdighetstrening knyttet til fødsel og AHLR barn/nyfødte. Dette velger vi å gjøre fordi studenter
risikerer å ikke oppleve dette i praksisperioden, og vi ønsker å sikre disse læringsutbyttene.
Studieprogrammet ellers inneholder store deler simulerings- og ferdighetstrening gjennom alle tre
årene. Vi føler oss derfor trygge på at de 2 «manglende» ukene med breddepraksis vil bli kompensert
ettertrykkelig gjennom obligatoriske organiserte læringsaktiviteter. Da praksisperioden består av en
rekke kortere opphold ved ulike institusjoner og avdelinger, vil breddepraksisen ikke være veiledet i
den form at studenten får tildelt en fast veileder som de følger gjennom praksisperioden. Studenten
vil ha kontaktpersoner som de forholder seg til ved de ulike praksisstedene, og mottar veiledning ila.
praksisperioden fra personell ved paramedisinutdanningen.

Praksisemnene i paramedisinutdanningen er bygget opp på læringsutbytter og arbeidskrav som skal
gjennomføres og godkjennes i løpet av praksisperioden Studentene også skrive logg og
refleksjonsnotat, som skal godkjennes av kontaktlærer av praksis før emnet blir bestått. Hensikten
med arbeidskravene er i tillegg til en innføring i akademisk skriving, å starte en bevissthet rundt egen
læring og praksis. Å reflektere over hva man kan, og hva man har lært. Skriving er et viktig verktøy i
lærings- og utviklingsprosesser. Det stilles høyere krav til studentens arbeid i form av læringsutbytter
og skriftlige arbeider for hver praksisperiode for å vise progresjon i løpet av studiet og dertil økende
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Det stilles krav til veiledere i praksis og til praksisplassene i form av utdanning, erfaring og hvor mange
oppdrag det er årlig på hver ambulansestasjon. Disse kravene er beskrevet senere under punkt (7)
«For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.»
Fakultetet har utarbeidet nye praksisavtaler med både kommuner og sykehus som er gjeldende i fem
år f.o.m. våren 2020 (vedlegg 8). Fakultetet har ennå ikke fått samtlige praksisavtaler returnert signert
fra alle kommunene (vedlegg 9). Praksisavtalen gjelder for alle studier ved FSH som har praksis, inkl.
Bachelor i paramedisin. Som vedlegg til avtalen ligger appendiks. Appendiks sendes ut hver vår til hver
kommune/sykehus med informasjon om praksissted, praksisperiode og antall praksisplasser for
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kommende studieår. Siden denne avtalen gjelder fra og med 2020 har vi ikke noen apendiks som viser
hvor mange paramedisinstudenter som var på de ulike praksisstedene. Dagens avtaler for praksis i
ambulansetjenesten (vedlegg 10, se avsnitt neste side) må derfor vurderes som dokumentasjon på at
kapasiteten ved praksisstedene er tilstrekkelig for å få igjennom alle studentene.
Ved nåværende kull i løp ved Bachelor i Paramedisin, har vi hatt studenter i praksis ved følgende
kommuner/Sykehus:
•

Nordlandssykehuset HF

•

Helgelandssykehuset HF

•

Helse Nord-Trøndelag

•

Universitetssykehuset i Nord-Norge

•

Bodø kommune

•

Rana kommune

•

Fauske kommune

•

Narvik kommune

•

Steigen kommune

•

St. Olavs hospital (Er brukt uten praksisavtale. Det var satt opp møte St. Olavs i Bodø 12. mars
for å lage avtale. Grunnet utbruddet av Covid-19 ble dette satt på vent, men det er intensjon
fra begge prater om å få avtalen på plass)

Utenom vår region har vi hatt studenter i praksis i Bardu kommune, Sandnes kommune, Trondheim
kommune, Harstad kommune og Rauma kommune.
I mangel av administrative ressurser har det vært utfordrende å få tak i praksisplasser for kullene (H17
og H18) som har vært i løp til nå. Siden oppstarten har organisering av studentpraksis vært håndtert av
studieveiledere ved campus Bodø og campus Namsos. Det har ikke vært kapasitet til å jobbe målrettet
på paramedisin for å øke kapasiteten i praksisfeltet. I forbindelse med de nye praksisavtalene vil alle
studier ved FSH som har praksis etterspørre praksisplasser samtidig slik at hver kommune / sykehus vil
ha en samlet oversikt over hvor mange studenter ved de forskjellige studiene de tar imot det
kommende studieåret fra FSH. En slik løsning vil være en betydelig oppgradering for
paramedisinstudiet, og de nye avtalene vil også gi mulighet for å utplassere studenter i flere
kommuner enn tidligere ifm. breddepraksis. Fakultetet har egen studieleder praksis som har det
overordnede ansvaret for alle praksisstudier ved fakultetet. Vi har siden sommeren 2020 fått mulighet
til å involvere studieleder praksis og praksiskoordinator i Bodø i organiseringen av praksisstudiene. Vi
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opplever allerede at dette samarbeidet er en betydelig oppgradering for praksisorganiseringen ved
paramedisinutdanningen.

Det største hinderet for å kunne ta opp flere studenter ved studiet er antall praksisplasser i
ambulansetjenesten (sykehuspraksis). I dagens deltidsutdanning har vi mulighet til å sende studentene
ut i praksis i to puljer, halve klassen av gangen. På denne måten «dobles» antall praksisplasser. I den
nye heltidsutdanningen kan vi ikke bruke en slik løsning. Dette vil innebære at halve klassen må ha en
faglig opplegg på campus mens den andre halvdelen er i praksis, og motsatt når den andre puljen skal i
praksis. I en heltidsutdanning er vi derfor nødt til å sende alle studenter i praksis samtidig. For
praksisplasser i ambulansetjenesten har vi for dagens studieprogram følgende avtaler med
Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord-Trøndelag (vedlegg 10):
•

Nordlandssykehuset tar imot 10 studenter (aktuelle ambulansestasjoner: Bodø, Tverlandet,
Fauske, Saltdal, Gravdal, Svolvær, Stokkmarknes, Sortland)

•

Helgelandssykehuset tar imot 5 studenter (aktuelle ambulansestasjoner: Mo i Rana, Mosjøen,
Brønnøysund, Sandnessjøen)

•

Helse Nord-Trøndelag tar imot 6 studenter (aktuelle ambulansestasjoner: Steinkjer, Levanger,
Stjørdal, Namsos, Grong, Rørvik)

Disse avtalene er riktignok bare gjeldende frem til 30.06.22, og vil ikke lenger være gyldig når
studentene i det nye studieprogrammet skal ut i praksis høsten 2022. På dette tidspunktet vil
samarbeidet med praksisfeltet være regulert av de nye avtalene som gjelder for hele fakultetet. Da det
ikke finnes noen appendiks som inkluderer paramedisinstudenter for disse nye avtalene, i og med at
paramedisin ikke har vært omfattet av dette systemet tidligere, er dagens avtaler det nærmeste vi
kommer en slik appendiks.
Det jobbes med å få avklart om St. Olavs Hospital har mulighet til å ta imot praksisstudenter ved
Bachelor i paramedisin. Dersom vi klarer å få på plass avtaler som sikrer oss flere praksisplasser i
ambulansetjenesten vil dette muliggjøre opptak av større studentmasser i fremtidige kull.
Fakultetsadministrasjonen sikrer formelle avtaler med praksisfeltet og koordinerer forespørsel om
praksisplasser i vårsemestret før påfølgende studieår. Samarbeidsavtalene regulerer ansvar, roller,
kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer jamfør forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfaglig utdanninger. Det er sendt ut avtaler til alle samarbeidsparter.
Praksiskoordinator i administrasjonen lager lister over aktuelle praksisplasser. Praksisavtalene er gyldig
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i 5 år, fram til 2025. Avtalene gjøres på overordnet nivå, med kommuner og helseforetak. Avtalene
gjelder for alle studieprogrammene i FSH som har praksis. Under de overordnede avtalene ligger
appendiks for hvert praksissted som spesifiserer hvilke praksisemner vi har behov for praksisplasser til
og hvilket antall studenter som skal til de ulike praksisplassene. Appendiks revideres årlig.

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur

6
7
7
-

eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

8, 10
-
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Krav til fagmiljø

(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og
ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Fagmiljøet ved paramedisinstudiet består i dag 6,35 årsverk med vitenskapelige stillinger, hvorav 5 stillinger er heltidsstillinger (100%), og 6 stillinger er deltidsstillinger,
20-50%. Gruppen består av 3 professorer, 2 førsteamanuensiser, 2 stipendiater, 2 universitetslektorer og 2 høgskolelærere. Andelen førstekompetanse er per i dag 42%
av stillingsbrøkene. Med ytterligere 2 ansatte i stipendiatløp vil andelen med førstekompetanse økes til 45% ila. 2021 (planlagt disputas Benjamin Storm), og 61% ila 2024
(planlagt disputas Bjørn Ove Faldaas). Alle 5 fulltidsansatte er ansatt i fast stilling.. 2 ansatte har kontorsted ved Campus Namsos og 8 har kontorsted ved campus Bodø.
Charlotte Ingul er ansatt i professor II-stilling og har ikke kontorsed ved Nord universitet.
Paramedisinstudiet ved Nord universitet er relativt nytt, startet opp i 2017. Fire ansatte i fagmiljøet (Eva Vedvik, Bjørn Faldaas, Erik Waage Nielsen, Akhtar Hussain) har
vært med siden oppstart. De første årene har vært preget av at få personer har gjort mye jobb, både pedagogisk og administrativt. Mye av undervisningen har vært
gjennomført med støtte fra ansatte ved sykepleiestudiet, og ved hjelp av innleid personell på timebasis. Bjørn Ove Faldaas har vært studieprogramansvarlig og har hatt
hovedansvaret for de to kullene ved Campus Bodø. Eva Vedvik har hatt hovedansvaret for kullet ved Campus Namsos. De siste 2 årene er fagmiljøet styrket gjennom
ansettelse av spesialkompetanse fra praksisfeltet. I denne prosessen har vi knyttet til oss flere av de hyppigst brukte timelærerne i deltidsstillinger. Vi har ansatt to
anestesileger i 20% stilling (Kristin Sandal Berg og Benjamin Storm). Vi har ansatt to sykepleiere med lang erfaring fra ambulansetjenesten i 20 og 30% stilling (John Helge
Flage og Dani Karlsen). Runar Unhjem, førsteamanuensis med spesialfelt fysiologi, og intensivsykepleier Ingunn Pedersen er ansatt i fulle stillinger f.o.m 2020. Charlotte
Ingul er ansatt f.o.m. 2019 i 20% professor II-stilling. CVer for ansatte ved studieprogrammet er vedlagt (vedlegg 14). For de to fellesemnene er kun emneansvarligs CV
vedlagt. Dette fordi emnene har svært mange små bidrag fra ulike fagpersoner ved FSH, samtidig som de kun utgjør 5 studiepoeng hver.
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Det arbeides med å øke stillingsressurser med praktisk ambulanseerfaring. Dette gjøres fortrinnsvis ved å tilby dagens ansatte med tilknytning til ambulansetjenesten
større stillingsbrøk. Dersom dette mislykkes vil vi forsøke å rekruttere ytterligere 1-2 deltidsstillinger med hovedstilling i ambulansetjenesten, om nødvendig ved å legge ut
stillingsannonse uten søknadsfrist. Fulltidsansettelse av personer med denne kompetansen har vist seg vanskelig så langt. De aller fleste som arbeider i
ambulansetjenesten er enten ambulansefagarbeidere og/eller sykepleiere. Svært få har mastergrad, og personell med doktorgrad finnes ikke (Det finnes 1 i Norge, og han
sitter i Stavanger). Dette vanskeliggjør fast ansettelse ved universitetet, noe som har ført til at midlertidige deltidsstillinger er blitt beste alternativ for både arbeidsgiver og
arbeidstaker. Dette fører tidvis til logistikkmessige utfordringer da våre deltidsansatte ikke har universitetsarbeidet som hovedgeskjeft, og kan bli nødt til å nedprioritere
oss dersom det oppstår en samtidighetskonflikt. Fra et faglig perspektiv er det samtidig en styrke at våre ansatte jobber til daglig i ambulansetjenesten, da dette sikrer oss
oppdatert kompetanse fra praksisfeltet. Det er ikke til å komme unna at deres kompetanse er essensiell for at studentene skal oppnå læringsutbyttene i den nye RETHOSforskriften, og vi arbeider for å øke stillingsressursene med denne kompetansen, på tross av mangel på mastergrad/doktorgrad. Det ble i august 2020 lyst ut en
vitenskapelig stilling tilknyttet paramedisinstudiet ved Nord, men det var ingen søkere som passet våre ønskede kriterier. Det arbeides med en ny utlysning med endret
ordlyd for å treffe riktig søkermasse. Et viktig aspekt med dette arbeidet er å få på plass en fast stillingsressurs med akuttmedisinsk og ambulanseoperativ kompetanse, for
å bedre forutsigbarhet og fleksibilitet mtp lærerressurser.
Selv om fagmiljøet er langt større i dag enn ved oppstart i 2017 er vi fortsatt avhengig av noe støtte fra ansatte ved andre studieprogram ved eget og andre fakultet. Torild
Sneltvedt, førstelektor ved sykepleieutdanningen ved FSH, er emneansvarlig i emnet «Etikk og kommunikasjon». Johnny Mækelæ, førsteamanuensis ved
sykepleierutdanningen ved FSH, er emneansvarlig i emnet «psykiske lidelser og rusproblematikk». Vi benytter tidvis også andre ansatte fra sykepleiestudiet i
praksisveiledning og ved gjennomføring av simulerings- og ferdighetstrening. Odd Jarl Borch, Professor ved Handelshøgskolen Nord universitet, er emneansvarlig i det nye
emnet Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid. Borch er en betydelig fagressurs innenfor sikkerhets- og beredskapsfag, og vil være et viktig bidrag for å sikre
utdanningskvaliteten i den operative delen av studieprogrammet. I samarbeid med erfarne ansatte fra ambulansetjenesten, håper vi å oppnå en god tilnærming til
RETHOS-forskriftens læringsutbytter innenfor operativt ambulansearbeid og beredskap og innenfor kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking. Samarbeidet med
handelshøgskolen og Professor Borch gir også muligheter for å ta i bruk NORDLAB’s fasiliteter i undervisningen. NORDLAB er Nord universitets øvings- og testsenter
innenfor sikkerhet og beredskap med fokus på sikre operasjoner og kriseledelse. Disse fasilitetene er unike i norsk sammenheng, og gir Nord universitet mulighet til å være
en faglig spydspiss innenfor den operative delen av paramedisinutdanning i Norge.
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Med tre kull i løp vil vi med dagens bemanning ha 16,2 studenter per fast ansatte, og 10,9 medregnet midlertidige ansatte. Uttrykt i motsatt form vil det være 0,06 fast
ansatte per student, og 0,09 medregnet midlertidige ansatte. Disse tallene er sammenlignbare med paramedisinstudiet ved OsloMet som var først ute med
paramedisinutdanning i Norge, og som på mange måter har fungert som rettesnor for de andre utdanningene. Til forskjell fra Nord universitet har OsloMet mer faglige
ressurser med ambulansefaglig bakgrunn, på tross av at disse mangler master og/eller doktorgrad.
Tabell 11: Ansatte fra fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansettelsesforhold

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

Totalt3

Professor

Heltid
/Fast

Eva Vedvik

Universitetslektor

Heltid
/fast

Dani Andre
Karlsen

Universitetslektor

Deltid
/Midl

9

10

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring5

oppgi studium
og inst. Navn4

2

Hussain
Akhtar

8
Årsverk i
andre studier

100

100

30

U&V

FoU

50

50

65

10

30

Annet

25

Antall år

Forskningsbasert
praksis i paramedisin,
Bacheloroppgave,
Basalmedisinske
emner
Basalmedisinske fag,
Farmakologi og
Legemiddelhåndtering,
Praksisstudier
Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid.
Praktiske ferdigheter i
basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner.

Årstall

5 år 1982-1988

21 år 1993-2013

16 år 2004-2020

59/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) - 19/03630-40 Reakkreditering 2020 - Bachelor i paramedisin (heltid) : Søknad om reakkreditering av Bachelor i paramedisin - versjon 02.12.2020

John Helge
Flage

Universitetslektor

Deltid
/Midl

20

20

Kristin
Sandal Berg

Førsteamanuensis

Deltid
/Midl

20

20

Erik Waage
Nielsen

Professor

Deltid
/fast

25

12,5

Charlotte
Bjørk Ingul

Professor

Deltid
/Midl

20

Benjamin
Storm

Universitetslektor

Deltid
/Midl

20

20

Runar
Jakobsen
Unhjem

Førsteamanuensis

Heltid
/fast

100

50

0

Bjørn Ove
Faldaas

Universitetslektor

Heltid
/fast

100

25

75

Ingunn
Pedersen

Universitetslektor

Heltid
/fast

100

90

10

12,5

25 – Abiocutdanningen
ved FSH.
Totalt 50%
stilling ved
Nord

50

Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid.
Praktiske ferdigheter i
basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner.
Basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner
Basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner

24 år 1997-2020

Basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner
Basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner
Forskningsbasert
praksis i paramedisin,
Bacheloroppgave,
Basalmedisinske
emner
Innsatsledelse og
operativt
ambulansearbeid,
Praksisstudier
Basalmedisinske og
akuttmedisinske
emner,
Praksisstudier

25 år

5 år 2015-2020

36 år 1984-2020

1990->

18 år 2003-2020

2 år 2018-2019

20 år 1996-2016

20 år 2001-2020
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SUM

635

Tabell 12: Ansatte som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte som bidrar
faglig

Stillings-betegnelse

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Odd Jarl Borch

Professor

Jonny Mækelæ

Førsteamanuensis

Torild Sneltvedt
Håkon Johansen

Førstelektor
Universitetslektor

Hanne Austerheim

Universitetslektor

Anila Kristine NygårdHansen
Elin Irene Larsen
Knut Dybwik
Marthe Bjørgum

Universitetslektor
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor

Tone Dahl-Hegge

Universitetslektor

Anita Tymi
Ottar Bjerkeseth

Universitetslektor
Professor

Karina Knutsen
Daniel Zeiss

Universitetslektor
Førsteamanuensis

Linda Reppe
Amundstuen

Førstelektor

Innsatsledelse og operativt
ambulansearbeid
Psykiske lidelser og
rusproblematikk
Etikk og kommunikasjon
Simulerings- og ferdighetstrening,
praksisveiledning
Simulerings- og ferdighetstrening,
praksisveiledning
Simulerings- og ferdighetstrening,
praksisveiledning
Simulerings- og ferdighetstrening
Akuttmedisinske emner
Psykiske lidelser og
rusproblematikk
Psykiske lidelser og
rusproblematikk
Simulerings- og ferdighetstrening
Psykiske lidelser og
rusproblematikk
Simulerings- og ferdighetstrening
Farmakologi, legemiddelhåndterlig
og legemiddelregning
Farmakologi, legemiddelhåndterlig
og legemiddelregning
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Annie Karlsen
Wenche Rekkedal

Universitetslektor
Universitetslektor

Anatomi, fysiologi og biokjemi
Anatomi, fysiologi og biokjemi

Tabell 13: Personer som bidrar i de ulike emnene i studieprogrammet
Emne

Emneansvarlig

Involverte ansatte

Kompetanse

Helsepersonellets felles
kunnskaps- og verdigrunnlag

Oddbjørn Johansen

Paramedisin:
Runar Jakobsen Unhjem
Akhtar Hussain

Fra Paramedisin:
En professor
En førsteamanuensis

Fra sykepleie, farmasi og
vernepleie:
Linda A. Reppe
Ingunn Bulling
Annie Karlsen
Torild Sneltvedt
Anette Langås Larsen
Gunilla Kulla
Aud Evensen
Cathrine Jenssen
Lena-Mari Sjøblom
Tone K. Oddvang
Solveig Thomassen
Fra paramedisin:
Akhtar Hussain
Erik Waage Nielsen
Kristin Sandal Berg

Fra sykepleie, farmasi og vernepleie:
Tre førsteamanuenser
En disputere høst 2019
Tre førstelektor
Fire lektorer

Anatomi, fysiologi, biokjemi

Runar Jakobsen Unhjem

Fra sykepleie:
Annie Karlsen
Wenche Rekel

Fra paramedisin:
To professorer
To førsteamanuensiser
Fra sykepleie:
To lektorer

Sykdomslære

Eva Vedvik

Fra paramedisin:
Ingunn Pedersen
Kristin Sandal Berg
Benjamin Storm
Erik Waage Nielsen
John Helge Flage
Akhtar Hussain

Fra paramedisin:
To professorer
En førsteamanuensiser
To lektorer
En høgskolelærer

Farmakologi,
legemiddelhåndtering og
legemiddelregning

Eva Vedvik

Fra farmasi:
Daniel Horst Zeiss
Linda Reppe Amundsen

Fra paramedisin:
En lektor
Fra farmasi:
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En førsteamanuensis
En førstelektor
Akuttmedisinsk diagnostikk
og intervensjon A

Erik Waage Nielsen

Fra paramedisin:
Kristin Sandal Berg
Akhtar Hussain
Benjamin Storm
John Helge Flage
Dani Karlsen
Bjørn Faldaas
Ingunn Pedersen
Eva Vedvik

Fra paramedisin:
To professorer
En førsteamanuensis
To stipendiater
To lektorer
To høgskolelærere

Tverrprofesjonell
samhandling i helsetjenesten

Fellesemne – ikke
bestemt

Fra paramedisin:
Bjørn Faldaas
Eva Vedvik
Dani Karlsen

Fra paramedisin:
En stipendiat
En lektor
En Høgskolelærer

Fra sykepleie, farmasi og
vernepleie:
Linda A. Reppe
Ingunn Bulling
Anita Tymi
Håkon Johansen
Bodil Svendsgård
Marthe Bjørgum
Hennie Skaufel
Trine F. Walderhaug
Odil Sætertrø
Grethe Bøgh Ness
Unni Kristiansen

Fra sykepleie, farmasi og vernepleie:
To førstelektorer
Ni lektorer

Fra sykepleie:
Marthe Bjørum
Tone Dahl Hegge

Fra videreutdanning i psykisk helsearbeid:
En førsteamanuensis

Psykiske lidelser og
rusproblematikk

Jonny Mækelæ

Praksisstudier 1

Bjørn Faldaas

Innsatsledelse og operativt
ambulansearbeid

Odd Jarl Borch

Fra paramedisin:
Eva Vedvik
Ingunn Pedersen
John Helge Flage
Dani Karlsen
Fra sykepleie:
Håkon Johansen
Hanne Austerheim
Fra paramedisin:
John Helge Flage

Fra sykepleie:
En førsteamanuensis
To lektorer
Fra paramedisin:
En stipendiat
To lektorer
To høgskolelærere
Fra sykepleie:
To lektorer

Fra paramedisin:
En stipendiat
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Dani Karlsen
Bjørn Faldaas
Etikk og kommunikasjon

Torild Sneltvedt

Fra sykepleie:
Håkon Johansen
Marthe Bjørgum

Forskningsbasert kunnskap i
paramedisin

Akhtar Hussain

Akuttmedisinsk diagnostikk
og intervensjon B

Ingunn Pedersen

Praksisstudier 2

Ingunn Pedersen

Praksisstudier 3

Eva Vedvik

Bacheloroppgave

Akhtar Hussain

Fra paramedisin:
Runar Jakobsen Unhjem
Erik Waage Nielsen
Kristin Sandal Berg
Fra paramedisin:
Erik Waage Nielsen
Kristin Sandal Berg
Benjamin Storm
John Helge Flage
Dani Karlsen
Eva Vedvik
Fra paramedisin:
Eva Vedvik
John Helge Flage
Dani Karlsen
Bjørn Faldaas
Fra sykepleie:
Håkon Johansen
Hanne Austerheim
Fra paramedisin:
Ingunn Pedersen
John Helge Flage
Dani Karlsen
Bjørn Faldaas
Fra sykepleie:
Håkon Johansen
Hanne Austerheim
Fra paramedisin:
Runar Jakobsen Unhjem
Kristin Sandal Berg
Bjørn Faldaas
Ingunn Pedersen
Charlotte Ingul

To høgskolelærere
Fra handelshøgskolen:
En professor
Fra sykepleie:
En førstelektor
To lektorer
Fra paramedisin:
To professorer
To førsteamanuensiser
Fra paramedisin:
En professor
En førsteamanuensis
En stipendiat
To lektorer
To høgskolelærere
Fra paramedisin:
En stipendiat
To lektorer
To høgskolelærere
Fra sykepleie:
To lektorer

Fra paramedisin:
En stipendiat
To lektorer
To høgskolelærere
Fra sykepleie:
To lektorer

Fra paramedisin:
To professorer
To førsteamanuensiser
En stipendiat
En lektor
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(3) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Studietilsynsforskriften stiller krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse (vedlegg 12), jf. forskrift om ansettelse og opprykk §§1-2 til 1-7, for å legge til rette for
oppdatering og utvikling av denne kompetansen. Utdanningsfaglig kompetanse defineres av NOKUT som UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å
utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Universitetet skal
sikre at den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord
universitet. Dette er også en kjent problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner. Siden studiets oppstart i 2017 er det én ansatt som har tatt emnet
Universitetspedagogikk ved Nord. Det er planlagt at ytterligere 3 ansatte skal ta dette emnet ila. 2021.
Det stilles krav om pedagogisk kompetanse på universitetsnivå ved tilsetting. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging,
gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning. Om den som tilsettes ikke har pedagogisk kompetanse, må vedkommende tilegne seg denne innen to år etter
tilsetting. Dette står spesifisert i utlysninger og i tilsettingskontrakter. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må
skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitets emne i universitetspedagogikk dekker dette kravet. Universitetet tilbyr kurset hvert semester,
både på norsk og engelsk. I tillegg har FSH utarbeidet et kurs i Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag, der en oppfordrer vitenskapelig ansatte til å øke sin
pedagogiske kompetanse.

Som det fremkommer av tabellen nedenfor har de ansatte ved paramedisinstudiet i kombinasjon lang pedagogisk erfaring innenfor de sentrale delene av
studieprogrammet. Om enn noe varierende, har fagmiljøet samlet sett også høy digital kompetanse, med gode forutsetninger for å legge til rette for nettbasert læring.
Særlig har det siste halvåret, grunnet utbruddet av Covid-19, tvunget frem mye digital læring blant våre ansatte. Vi har etter hvert fått god erfaring med nettundervisning
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på skype, teams og ZOOM, og Canvas brukes aktivt i kommunikasjonen med studentene. Fagmiljøet nyter også godt av tett oppfølging fra IT og KOLT der dette er
nødvendig.

Tabell 14: atte ved paramedisinutdanningen
Ansatte som bidrar

Utdanningsfaglig utdanning

Utdanningsfaglig erfaring

Ved paramedisinutdanningen
Digitale verktøy

Utvikling av nye emner

Undervisning på nett

Veiledning på nett

Undervisning

Sensurering

Veiledning bacheloroppgaver

Underveisvurdering/Arbeidskrav

Praksisoppfølging

Emneansvar

Kommentar
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Ingunn Pedersen

Universitetsemner i

Sertifisert instruktør i AHLR. Har erfaring med undervisning internt

pedagogikk: formidling og

på Sykehuset Namsos. Har fascilitatorutdanning og faring fra

læring

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

simulering og ferdighetstrening.

Embetsstudie
i spesialpedagogikk
Akhtar Hussain

(Cand. Paed Spes)

X

X

X

Har veiledet doktorgradskandidater. Har veiledet masteroppgaver.
Har veiledet masteroppgaver. Har undervist ved medisinstudiet ved
NTNU. Har undervist ved mastergradsstudiet exercise physiology
and sport sciences ved NTNU. Har undervist ved
bachelorgradsstudier ved NTNU og Nord universitet (Biologi, Idrett,

Runar Unhjem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utdanning innen veiledningsEva Vedvik

og konsultasjonsmetodikk

Paramedisin).
Studieprogramansvarlig fra 2020. Har undervist ved sykepleie-,

X

X

X

vernepleie- og paramedisinstudie ved Nord universitet siden 2013.
Har deltatt i flere pedagogiske utviklingsarbeid. Sitter i RETHOSfaggruppe for paramedisinutdanning. Studieprogramansvarlig fra

Bjørn Faldaas

UNIPED

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017-2020. Har undervist ved paramedisinstudiet siden 2017.
Har veiledet doktorgradskandidater. Har veiledet masteroppgaver.
Lang erfaring med undervisning ved bachelor, mastergrads- og
doktorgradsnivå ved medisinske utdanninger. Har deltatt i en rekke

Erik Waage Nielsen

Mellomfag sosialpedagogikk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pedagogiske utviklingsarbeid.
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Har undervist i ambulansetjenesten innen ulike emner 2009- 2018.
Har undervist på timesbasis på PHS og ABIOK Nord universitet.
AHLR instruktør 1999-2018
PHTLS instruktør 2011-2018
AMLS instruktør 2011-2018
John Helge Flage

X

Benjamin Storm

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Undervist sykepleiere på Høgskolen i Sør-Trøndelag i en årrekke
(frem til 2010).
Undervist spesialsykepleier på Nord Universitet (fra 2011).
Undervist LIS leger i spesialisering innen anestesi (fra 2011) .
Undervist 6. års medisinstudenter (siden 2014).
Undervist ved paramedisinstudiet (siden 2018)
Ph.d student 50% ved Universitetet i Tromsø siden feb. 2017

X

Kristin Sandal Berg

X
PBL (problem-based learning) teacher for medical students, Faculty
of Medicine and Health Sciences, NTNU

Charlotte Ingul

X

X

X

X

X

X

X

X

PEDUP (educational development program) at NTNU
Klinisk praksis i akuttmedisin (Ambulanse), instruktør for
legeforeningen og leder fagprøvenemnd ambulansefaget

Dani Karlsen

X

(Utdanning av ambulansearbeidere)
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.

Studietilbudet sorterer under faggruppe for sykepleie ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Det er ansatt en faggruppeleder i full stilling. I tillegg er en av de vitenskapelige ansatte utnevnt som
studieprogramansvarlig (SPA). Siden paramedisinutdanningen er relativt ny har behovet for SPAressurser vært større enn den normerte 20% stillingen som er typisk ved andre utdanninger. Bjørn
Faldaas har frem til sommeren 2020 vært ansatt som SPA i 50% stilling. I forbindelse med at Faldaas
har begynt i et stipendiatløp har Eva Vedvik overtatt rollen som SPA i 50% stilling. På sikt, når
studietilbudet er veletablert, tas det sikte på å redusere SPA-rollen til 20% stilling. Ansvar for
kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til faggruppeleder og SPA.
Dette er nærmere beskrevet i mandat for faggruppeleder og mandat for SPA.

Faggruppeleder har det overordnede strategiske lederansvaret for faggruppen og har et særlig ansvar
for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens kompetanseprofil innen forskning, innovasjon,
undervisning og formidling (vedlegg 13). Faggruppeleder er leder for faggruppens SPA.
Faggruppeleders definerte ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studier er som følger (utdrag fra
mandat):
• Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene i utdanningsprogrammene i henhold til forskrifter
og lovverk
• Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller tilsynsforskriften og annet
lovverk til enhver tid
• Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering
• Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieprogramansvarlig og emneansvarlige

Studieprogramansvarlig har definert ansvar knyttet til kvalitetssikring og utvikling av
studieprogrammet, herunder ledelse av studieprogramråd, sikre kollektivt ansvar for studiet,
planlegge og utvikle fag- og studieplaner, sikre og utvikle internasjonalisering, sikre forskningsbasert
faglig innhold m. (vedlegg 14).
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:

79 prosent av årsverkene tilknyttet studiet utgjøres av ansatte i hovedstilling ved Nord universitet. Ut
over dette er også ressurser fra sykepleieutdanningen (Torild Sneltvedt og Jonny Mækelæ) og
handelshøgskolen (Odd Jarl Borch) ansatte i hovedstilling ved Nord.
I tabellen nedenfor har vi beskrevet førstekompetanse i de mest sentrale delene av studiet: 1. Basale
medisinske emner, 2. akuttmedisinske emner, 3. ambulanseoperative emner, 4. Emner innen
kunnskapsbasert praksis og forsknings-forståelse.
Basale medisinske emner består av «Anatomi, fysiologi og biokjemi» og «Sykdomslære». I disse
emnene er vi godt dekket med førstekompetanse med Professor Erik Waage Nielsen (Legespesialist i
anestesi), Professor Akhtar Hussain (Legespesialist endokrinologi), Førsteamanuensis Kristin Sandal
Berg (Legespesialist i anestesi), Førsteamanuensis Runar Jakobsen Unhjem (forskningsfelt fysiologi),
stipendiat Benjamin Storm (Legespesialist anestesi).
Likeledes er vi godt dekket med førstekompetanse i de akuttmedisinske emnene (Akuttmedisinsk
diagnostikk og intervensjon A og B) med 3 anestesileger (Professor Erik Waage Nielsen,
Førsteamanuensis Kristin Sandal Berg, Stipendiat Benjamin Storm), samt Bjørn Faldaas som har
påbegynt sitt doktorgradsarbeid sommeren 2020.
I ambulanseoperative emner (Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid) er Professor Odd Jarl
Borch emneansvarlig, og Bjørn Faldaas er f.o.m. sommeren 2020 i doktorgradsløp. Paramedisin er et
relativt nytt fagfelt og hva gjelder den operative delen av studiet finnes det få kandidater med
doktorgrad, og de fleste utdanningene sliter med å rekruttere førstekompetanse. Vi er svært fornøyde
med å ha innledet et samarbeid med professor Borch, som er en betydelig nasjonal ressurs innenfor
området. Vi tror kombinasjonen mellom Borch og personell med lang erfaring fra ambulansetjenesten
vil gi en balansert tilnærming til de operative emnene i studiet, med både teoretisk og praktisk tyngde.
Den kanskje viktigste forskjellen mellom en bachelorgrad i paramedisin og den tradisjonelle
ambulansefagarbeider-utdanningen er forståelsen for, og aktiv bruk av forskningsbasert kunnskap i
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yrkesutøvelsen. Vi har her benevnt dette som en sentral del av studieprogrammet og forsøkt å gi det
er passende navn: «Emner innen kunnskapsbasert praksis og forsknings-forståelse». Emnene
«bachloroppgave» og «forskningsbasert praksis i paramedisin» faller åpenbart inn under denne
kategorien, men tematikken vil være en rød tråd gjennom mange emner i studieprogrammet.
Innenfor denne delen av studiet er vi godt dekket med førstekompetanse, men særlig Professor
Akhtar Hussain og Førsteamanuensis Runar Jakobsen Unhjem vil følge opp denne undervisningen
gjennom studieprogrammet.

Tabell som viser ansatte med førstekompetanse i de sentrale delene av studiet
Ansatte med
førstekompetanse

Erik

Akhtar

Odd

Runar

Kristin

Benjamin

Bjørn

Waage

Hussain

Jarl

Jakobsen

Sandal

Storm

Faldaas

Borch

Unhjem

Berg
(planlagt

(Planlagt

disputas

disputas

2021)

2024)

X

X

X

X

X

X

Nielsen

Sentrale deler av
studietilbudet
Basale medisinske

X

X

X

emner
Akuttmedisinske

X

emner
Ambulanse-

X

X

operative emner
Emner innen
kunnskapsbasert
praksis og
forskningsforståelse

X

X

X

X

X

X
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a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Med dagens bemanning er 42% stillingsbrøkene ved studiet tilknyttet ansatte med førstekompetanse.
23% av stillingsbrøkene er tilknyttet ansatte med professorkompetanse. Når Benjamin Storm
disputerer ila 2021 vil 45% av stillingsbrøkene være ansatte med førstekompetanse. Når Bjørn Faldaas
disputerer i 2024 vil tallet økes ytterligere til 61%.

Ut over dette bidrar også personell med første- og professorkompetanse som ikke er ansatt ved
paramedisinstudiet. De mest betydelige bidragene vil være fra Professor Odd Jarl Borch
(emneansvarlig Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid), Førstelektor Torild Sneltvedt
(Emneansvarlig etikk og kommunikasjon) og Førsteamanuensis Jonny Mækelæ (emneansvarlig
Psykiske lidelser og rusproblematikk).

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

Som tidligere nevnt er paramedisin en relativt ny fagdisiplin på universitetsnivå. Av den grunn er
forsknings- og utviklingsarbeid som er spesifikt knyttet til paramedisin-yrket ennå noe begrenset, både
ved Nord universitet og ved andre institusjoner. Fagmiljøet ved paramedisinutdanningen bedriver i
hovedsak forskningsarbeid tilknyttet akuttmedisinske problemstillinger. Selv om denne forskningen
ikke nødvendigvis har paramedisinyrket som innfallsvinkel, og har et mer in-hospitalt fokus, er dette
sannsynligvis noe av det nærmeste vi kommer paramedisin-relevant forskning i Norge i dag. Bjørn
Faldaas har akkurat påbegynt sitt doktorgradsløp, som er den første paramedisin-doktorgraden for en
ansatt ved Nord universitet.
Erik Waage Nielsen forsker aktivt innenfor akuttmedisin og traumatologi. Nielsens spesialområde er
fett- og luftemboli i forbindelse med traumer; spesifikt hvordan intraossøs infusjon, som gjøres av
mange paramedisinere, kan medføre fettembolier som kan gi infarkt i hjerte og hjerne. Nielsen er
leder for ANILAB, et dyreforsøkslaboratoruim ved Nord universitet. Nielsen driver også klinisk
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forskning som undersøker smertelindring etter tonsillectomi, samt hvordan motvirke svie under
injeksjon av Propofol. Nielsen har over 140 publiserte vitenskapelige artikler.
Charlotte Ingul har tatt doktorgrad på koronarsykdom og bruk av ultralyd på hjertet. Ingul forsker på
hvordan trening- og kosthold påvirker hjerte-kar-systemet ved livsstilsykdommer, og leder et
hjertestansprosjekt der bl.a. Nord universitet deltar. Ingul har flere sentrale verv i norsk kardiologi og
har skrevet flere lærebokskapitler og ekspertuttalelser.
Benjamin Storm er i slutten av sitt doktorgradsløp der han forsker på patofysiologien ved venøse
luftembolier. Hans doktorgradsprosjekt undersøker relevante diagnostiske muligheter samt mulige
terapi-muligheter ved konstatert venøs luftemboli. Prosjektet består både av en immunologisk in-Vitor
del (human fullblods modell) og en kombinert immunologisk og fysiologisk in-vivo del (grisemodell).
Det fokuseres særlig på luftens påvirkning av inflammasjons-, komplement- og koagulasjonssystemet
samt på luftens påvirkning av hjerte-lunge kretsløpet.
Kristin Sandal Berg har forsket på komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi, og utviklet
prediksjonsmodeller som kan forutsi risiko for død og nyresvikt etter hjertekirurgi. Hun har arbeidet
med preoperativ betennelse og risiko for hjertesvikt etter hjertekirurgi, og holder nå på med et
prosjekt som omhandler lokalbedøvelse som overflatebedøvelse til pasienter som får fjernet
halsmandlene.
Bjørn Faldaas har akkurat startet sitt doktorgradsløp innenfor pre-hospital akuttmedisin. Faldaas, som
har Erik Waage Nielsen og Charlotte Ingul som veiledere, skal forske på bruk av ultralyd ved
hjertestans. Faldaas har fra tidligere en publisert vitenskapelig artikkel.
Akhtar Hussain forsker på diabetes og er president i International Diabetes Federation. Hussain har i
2020 sittet som editor i Diabetes Research and Clinical Practice spesialutgave om Covid 19. Hussain
har over 200 publiserte vitenskapelige artikler, og har veiledet 14 doktorgrader og 50
masterstudenter.
Runar Unhjem er treningsfysiolog og forsker hovedsakelig på bruk av trening som medisin for ulike
pasientgrupper. Unhjem har 10 publiserte vitenskapelige artikler.
Fagmiljøet har til sammen så langt i 2020 publisert 13 vitenskapelige artikler.
Ut over dette må det nevnes at vår samarbeidspartner Odd Jarl Borch, som er emneansvarlig i
Innsatsledelse og operativt ambulansearbeid, driver forskning innenfor sikre operasjoner og
beredskap, samt ledelse og organisasjon innenfor beredskapsapparatet. Borch har initiert og ledet en
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rekke forskingsprosjekter innenfor beredskap og kriseledelse med vid internasjonal deltakelse. De siste
årene har han ledet en forskningsgruppe som har jobbet spesielt med maritim beredskap i
nordområdene. Borch har publisert over 150 vitenskapelige artikler og har skrevet to lærebøker
Fagmiljøets forskning anses å ha en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå. I likhet med alle paramedisinutdanninger er det likevel noe begrenset mengde
forskning som er direkte tilknyttet paramedisin, og paramedisinerens yrkesutøvelse. Ved å få Bjørn
Faldaas inn i et paramedisinrelatert doktorgradsløp prøver vi å styrke forskningsarbeid som er spesifikt
koblet til utdannelsen.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.

Bjørn Faldaas sitter i RETHOS, programgruppen for paramedisin, og har som SPA deltatt i møter og
samhandlet med de andre utdanningsinstitusjonene siden oppstarten i 2016. Det er samarbeid
mellom paramedisinutdanningene nasjonalt gjennom jevnlige møter med SPA og studieledere, og
mellom fagansatte på tvers av utdanningene. Lærere fra paramedisin OsloMet har vært brukt som
undervisere og våre lærere har vært sensorer for OsloMet.
Som tidligere beskrevet, er det gjennomført besøk hos paramedisinutdanningen ved Swansea
university i Storbrittania. Møtet resulterte i en intensjon om lærerutveksling mellom
paramedisinutdanningen ved Swansea og Nord gjennom Erasmus søknad. Det er inngått en
intensjonsavtale om studentmobilitet med ARCADA university of applied scienses, Finland. Det er
planlagt besøk og ansattutveksling til Arcada, men dette er midlertidig utsatt på grunn av Covid-19.
Professor Erik Waage Nielsen har bred akuttmedisinsk forskningserfaring, både inhospitalt og
prehospitalt. Nielsen har hatt et pågående samarbeid med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet
over 15 år. Nielsen er i denne sammenheng veileder for 2 PhD-prosjekter med hhv luftembolier under
åpen thorax-operasjon, og marg/fettembolier ved intraossøs infusjon, og COVID-19-dyremodell for å
studere hypoksi etter ACE2-blokade. Han har også et samarbeid med Torkjel Tveita, UNN/UiT om
dyremodeller for hypotermi.
Professor Akhtar Hussain har bredt internasjonalt nettverk gjennom sin diabetesforskning. Han er
leder av verdens diabetesorganisasjon og har ledet store internasjonale forskningsprosjekt. Han er
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gjesteprofessor ved Federal University of Ceará, Brasil og ved Centre for Global Health Research,
Bangladesh.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

Fagmiljøet har systematisk kontakt med praksisfeltet. Fem av elleve ansatte i fagmiljøet har sin
hovedstilling i klinisk praksis hvorav to av disse er ansatt i ambulansetjenesten. Ytterligere 3 ansatte
jobber sporadisk i klinisk praksis. Det er et kontinuerlig samarbeid mellom fagmiljøet og praksisfeltet
for å finne frem til de kandidatene som er best egnet til å være veiledere for paramedisinstudenter i
praksis. For formelt å kvalifisere som praksisveileder må man oppfylle minst ett av følgende krav:
•

Bachelorgrad i Paramedisin med minimum 2 års arbeidserfaring

•

Autorisert ambulansearbeider med 60 studiepoeng nasjonal paramedic

•

Bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som ambulansearbeider

Hensikten med disse kravene er å sikre at krav til relevant faglig kunnskap ivaretas. Det stilles høyere
krav til paramedisinstudenters bredde- og dybdekompetanse etter endt studie, enn det gjør til en
fagarbeider i ambulansen. På bakgrunn av dette stilles det også høyere krav til praksisveileder, som
bør inneha høyere kompetanse enn studenten som skal veiledes.
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger stiller krav om at praksisveiledere skal
ha relevant faglig kunnskap og at de bør ha formell veiledningskompetanse Det er per nå en utfordring
at de fleste praksisveiledere mangler formell veilederkompetanse. Det er ønskelig at veileder har
dokumentert veilederkompetanse, og Nord universitet tilbyr emne i veiledningspedagogikk for helse
og sosialfag på 10 studiepoeng. Ved mindre enn 10 studiepoeng veilederkompetanse må det tas en
individuell vurdering i forhold til den enkelte veileder.

Kontaktlærere i praksisstudier

Relevant praksis

Bjørn Ove Faldaas

Studieprogramansvarlig for
paramedisinutdanningen fra 2017-2020. Har
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undervist ved paramedisinstudiet siden 2017.
Utdannet sykepleier og har prehospital erfaring.
Eva Vedvik

Universitetslektor. Studieprogramansvarlig for
paramedisinutdanningen fra 2020. Har undervist
ved sykepleie og paramedisinstudie ved Nord
universitet siden 2010. Intensivsykepleier,
vedlikeholder kompetansen ved å jobbe
inhospitalt årlig ved Sykehuset Namsos.

Ingunn Pedersen

Universitetslektor ansatt ved
paramedisinutdanningen siden 2020. Utdannet
intensivsykepleier, jobber fortsatt jevnlig på
intensivavdelingen Sykehuset Namsos. Sertifisert
instruktør AHLR. Internundervisning Sykehuset
Namsos. Fasilitatorutdanning. Erfaring fra
simulering og ferdighetstrening på sykehuset i
Namsos.

Håkon Johansen

Universitetslektor ansatt ved
sykepleierutdanningen i Bodø. Sykepleier med
prehospital erfaring.

Hanne Austerheim

Universitetslektor ansatt ved
sykepleierutdanningen i Bodø. Sykepleier med
prehospital erfaring.

Dani Karlsen

Klinisk praksis i akuttmedisin (Ambulanse), er
utdannet sykepleier. Jobber som instruktør for
legeforeningen og er leder for fagprøvenemnd
ambulansefaget (Utdanning
av ambulansearbeidere).

John Helge Flage

Intensivsykepleier ansatt ved
paramedisinutdanningen. Har prehospital
erfaring. Har undervist i ambulansetjenesten
innen ulike emner 2009- 2018.
Har undervist på timesbasis på PHS og ABIOK
Nord universitet.
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AHLR instruktør 1999-2018
PHTLS instruktør 2011-2018
AMLS instruktør 2011-2018

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

11

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig

15
-

utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

-
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Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet

Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Antall fulltidsstudenter

Studenter totalt Studenter totalt
første studieår

ved full drift

21

63

Antall deltidsstudenter
Antall nettstudenter fulltid

Kommentar: Som beskrevet er det først og fremst antall praksisplasser i ambulansetjenesten som
begrenser antall studieplasser. Vi tar sikte på 21 studieplasser. Dette er samme antall studieplasser
som vi har praksisplasser i ambulansetjenesten. Med bakgrunn i forventet frafall på 10% tar vi opp
23 studenter. Om vi lykkes med å øke antall praksisplasser i ambulansetjenesten vil dette muliggjøre
flere studieplasser.
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Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger - Lovdata

➦ Gå til opprinnelig kunngjort versjon

Forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger
Dato

FOR-2017-09-06-1353

Departement

Kunnskapsdepartementet

Ikrafttredelse

06.09.2017, fra og med opptak til studieåret 2020–2021

Sist endret
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

FOR-2017-12-19-2246
FOR-2005-12-01-1377, FOR-2005-12-01-1373, FOR-2005-12-01-1374, FOR-2005-12-01-1375, FOR2005-12-01-1376, FOR-2005-12-01-1378, FOR-2008-01-25-128, FOR-2005-12-01-1379
Norge
LOV-2005-04-01-15-§3-2
06.09.2017

kl. 15.00

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2246.

§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir helse- og sosialfagutdanninger, og som er
akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning, definere de nasjonale
rammene for helse- og sosialfagutdanningene.
Forskriftens formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og forskningsbaserte helse- og
sosialfagutdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at
norske helse- og sosialfagutdanninger kjennetegnes nasjonalt og internasjonalt som kvalitativt gode
profesjonsutdanninger i høyere utdanning. Den skal sammen med retningslinjene sikre at utdanningene
forholder seg til de standardene og kriteriene som gjelder for helse- og sosialfagutdanninger, nasjonalt og
internasjonalt regelverk, gir internasjonale perspektiver og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige
behov for kompetanse.
Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at institusjonene legger til rette for helse- og
sosialfagutdanninger med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt
undervisningsmetoder og vurdering av studentene.
§ 2. Felles læringsutbytte
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Læringsutbyttebeskrivelsene skal være i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Etter fullført helse- og sosialfagutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:
Kandidaten:
1) kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.
2) har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion
og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at
kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
3) har relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og
samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og
pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
4) kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer,
og initiere slik samhandling.
5) har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse. Kandidaten skal også
kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.
6) forstår sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin
tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og
arbeidsinkludering.
7) har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og
sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer.
Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.
8) kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.
9) har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres behov for behandling og/eller tjenester
og kan sikre deres medvirkning og rettigheter
10) kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med
kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.
11) kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
12) har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og
systemnivå.
§ 3. Praksisstudier
Ved utvelging av praksistilbydere skal utdanningsinstitusjonene forsikre seg om at det tilbys relevante
læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere. Utdanningsinstitusjonen har ansvar for å
følge opp studentene hos praksistilbyder, skal være oppdatert i praksistilbyders problemstillinger og bistå i
pedagogiske spørsmål inkludert planlegging av læringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet
og evaluering. Praksistilbyderen har ansvar for den daglige veiledningen og oppfølgingen av studentene, og skal
sørge for at praksisveileder normalt er av samme profesjon som den som blir veiledet. Dette gjelder innenfor
praksisstudier der dette er naturlig. Praksisveileder skal ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha
formell veiledningskompetanse.
Utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regulere
ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og kan også
regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid.
§ 4. Nasjonale retningslinjer
Kunnskapsdepartementet skal sørge for at det fastsettes nasjonale retningslinjer for de helse- og
sosialfaglige utdanningene.
Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og krav til oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan
også stille krav til praksisdelen av utdanningene.
Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene. Det skal være handlingsrom
innenfor retningslinjene til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning ved den enkelte institusjon.
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Kunnskapsdepartementet oppnevner programgrupper som fremmer forslag til retningslinjer og revidering
av retningslinjene. Det nedsettes en programgruppe for hver utdanning. Programgruppene skal bestå av
representanter fra utdanningene, helse- og velferdstjenestene, studentene og eventuelt forskningsmiljøer.
Programgruppene skal være i dialog med relevante brukergrupper om retningslinjene.
§ 5. Ikrafttredelse og overgangsordninger
Forskriften trer i kraft straks. Institusjoner etter denne forskrift § 1 kan selv velge om de vil følge denne
forskriften fra høsten 2019. Fra studieåret 2020–2021 må institusjonene følge denne forskriften.
Studenter som følger:
- rammeplan for barnevernspedagogutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for bioingeniørutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for ergoterapeututdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for fysioterapeututdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for radiografutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for sosionomutdanning fastsatt i 2005
- rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt i 2008
- rammeplan for vernepleierutdanning fastsatt i 2005.
har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil 31. desember 2023. Fra dette tidspunktet oppheves nevnte
rammeplaner.
Universiteter og høyskoler som tilbyr disse utdanningene, kan likevel tilby eksamener etter nevnte
rammeplaner inntil 31. desember 2025.
0 Endret ved forskrift 19 des 2017 nr. 2246.
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Forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd.

Kapittel 1. Virkeområde og formål
§ 1. Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir paramedisinutdanning, og som er akkreditert etter
lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften gjelder for 3-årig bachelorgrad i paramedisin.
Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles
sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 2. Formål med utdanningen
Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som kan fremme, vedlikeholde og reetablere god helse
og livskvalitet for mennesker på individ-, gruppe og samfunnsnivå. Videre skal kandidaten i en tidlig og ofte
uavklart fase vurdere behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi
omsorg og kunne bidra til at menneskeverdet ivaretas i livets sluttfase. Utdanningen skal sikre at kandidaten kan
håndtere pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.
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Etter endt utdanning skal kandidaten kunne praktisere sitt fag i ambulansetjenesten, men også i andre deler
av helse- og omsorgstjenesten som medisinsk nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt, kommunal akutt
døgnenhet og andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt sanitetstjeneste i Forsvaret.
Utdanningen skal bidra til å gjøre kandidaten skikket til å håndtere fremtidige utfordringer og bidra til en
bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenesten i takt med demografiske, faglige og teknologiske endringer.
I tillegg skal utdanningen bidra til at helse- og omsorgstjenesten kan fylle sine oppgaver i den samvirkende
redningstjeneste og totalforsvaret.
Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for
alle grupper i samfunnet, deriblant kompetanse om samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og
kulturelt tilrettelagte tjenester.
Utdanningen skal være praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert, samt bidra til å utvikle paramedisin
som fagområde og understøtte utviklingen av et normativt fagmiljø.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 3. Kompetanseområder
Utdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 7 under følgende kompetanseområder:
- Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
- Helse, sykdom og skade
- Operativt ambulansearbeid og beredskap
- Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking
- Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi
- Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet.
Læringsutbyttebeskrivelsene i § 4 d og e, § 5 a, § 6 a, § 7 g og i, § 8 e, § 9 a, § 15 a og b, § 17 a, § 18 a og c
og § 20 a er basert på forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset utdanningen.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 2. Læringsutbytte for kompetanseområdet
paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
§ 4. Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen
b. har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
c. har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
d. har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion
og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at
kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
e. har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også kjenne til samers
rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk
f. har kunnskap om sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 5. Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett – Ferdigheter
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Kandidaten
a. kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, faglige retningslinjer og
veiledere i sin tjenesteutøvelse.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 6. Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 3. Læringsutbytte for kompetanseområdet helse,
sykdom og skade
§ 7. Helse, sykdom og skade – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, anatomi, fysiologi og biokjemi
b. har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger, herunder sykdommer, fødsel,
symptomer, tegn og sykdomsforløp
c. har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk, fysiologisk respons, tegn og
symptomer på skader
d. har bred kunnskap om aldringsprosessens betydning for respons på sykdom og skade og behandling av
disse
e. har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk
f. har bred kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til paramedisinerens funksjons- og
ansvarsområde
g. har kunnskap om barn og unges normale utvikling, særegne behov og respons på sykdom og skade og
behandling av disse
h. har kunnskap om de vanligste medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser
i. har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og
sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Videre
skal kandidaten kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov
j. har kunnskap om mikrobiologi, smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
k. har kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
l. har kunnskap om helsearbeid i et flerkulturelt samfunn.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 8. Helse, sykdom og skade – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan beherske systematisk undersøkelse, behandling og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter og
gi anbefaling om riktig omsorgsnivå
b. kan anvende kunnskap for å identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus og
avhengighetsproblematikk
c. kan håndtere normal fødsel utenfor sykehus, herunder ivareta nyfødte
d. kan beherske relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr inkludert telemedisin
e. kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres
medvirkning og rettigheter både som pasient, pårørende og etterlatte
f. kan anvende kunnskap om hygieniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig helsehjelp
g. kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering
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h. kan beherske dokumentasjon av egen praksis, herunder journalføring, avviksmelding, rapportering av
uønskede hendelser og lovpålagt varsling til andre myndigheter
i. kan anvende faglig kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 9. Helse, sykdom og skade – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kjenner til sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin
tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og
arbeidsinkludering
b. kan utveksle kompetanse med andre for å bidra til planlegging, organisering og utøvelse av helhetlige
helsetjenester.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet operativt
ambulansearbeid og beredskap
§ 10. Operativt ambulansearbeid og beredskap – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
b. har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer
c. har kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering og ledelse på skadested, samt kunnskap om
samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested
d. har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer
e. har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten
f. kjenner til helsetjenestens rolle i totalforsvaret.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 11. Operativt ambulansearbeid og beredskap – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre helseressurser, nødetater, øvrige
deler av redningstjenesten og relevante forsterkningsressurser
b. kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av skadestedsarbeidet
c. kan bruke kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer
d. kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
e. kan beherske utrykningskjøring i henhold til gjeldende lovverk
f. kan gjennomføre en risikovurdering og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres helse og
sikkerhet.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 12. Operativt ambulansearbeid og beredskap – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kjenner til samfunnets organisering av beredskapen i Norge og hvilken rolle ambulansetjenesten og øvrig
helse- og omsorgstjeneste har
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b. kjenner til beredskapsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, og kan bidra i forebyggende
beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging etter hendelser og øvelser.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 5. Læringsutbytte for kompetanseområdet
kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking
§ 13. Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking – Kunnskap
Kandidaten
a. har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, herunder relevante perspektiver, teorier og
modeller
b. har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og beslutningsfeller i medisinsk og
operativt arbeid.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 14. Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og relasjonsfremmende måte i møte med
pasienter, pårørende og andre, særlig barn som pårørende og pasient
b. kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en kulturell og språklig trygg måte i møte med pasienter,
pårørende og andre med samisk eller annen minoritetsbakgrunn
c. kan anvende ulike modeller for beslutningstaking, kommunikasjon og samhandling
d. kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under veiledning.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 15. Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking – Generell kompetanse
Kandidaten
a. kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidende
personell ved bruk av relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse. Videre kan kandidaten
veilede brukere, pasienter, pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og
endringsprosesser
b. kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og
på tvers av virksomheter og nivåer
c. kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
d. har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike
pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 6. Læringsutbytte for kompetanseområdet
kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi
§ 16. Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi – Kunnskap
Kandidaten
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a. har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis
b. har kunnskap om digitale løsninger for kartlegging, vurdering og beslutning i helse- og omsorgstjenesten,
herunder telemedisinske løsninger
c. kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 17. Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med
kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 18. Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi – Generell kompetanse
Kandidaten
a. har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
b. har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og
systemnivå
c. kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 7. Læringsutbytte for kompetanseområdet kvalitet,
ledelse og pasientsikkerhet
§ 19. Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet – Kunnskap
Kandidaten
a. har kunnskap om ledelse i operative situasjoner
b. har kunnskap om kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
c. har kunnskap om hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskultur og livslang læring kan brukes
i pasientsikkerhetsarbeid.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 20. Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet – Ferdigheter
Kandidaten
a. kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk
b. kan vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger i pasientansvar
mellom ulike behandlingsnivå
c. kan utøve situasjonsbestemt ledelse.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 21. Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet – Generell kompetanse
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Kandidaten
a. kan planlegge og gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom kontinuerlig monitorering,
dokumentasjon og kvalitetsforbedring
b. kan planlegge, gjennomføre og følge opp systematisk kvalitetsarbeid.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 8. Studiets oppbygging og praksisstudier
§ 22. Studiets oppbygging
Studiet er satt sammen av medisinske basalfag, kliniske fag og ambulanseoperative fag. Ferdighetstrening,
simulering, praksisstudier og observasjonsstudier er en integrert del av studiet og skal sikre at læringsutbyttene
oppnås.
Det skal være progresjon i studentens kompetanse i løpet av studiet. Emnene skal bygge på hverandre og
det skal stilles gradvis høyere krav til studentenes kompetanse og selvstendighet.
Trer i kraft 1 juli 2020.

§ 23. Praksisstudier
Praksisstudier utgjør en integrert del av utdanningen. Kvaliteten i praksisstudiene og hvordan disse virker
sammen med undervisning, simulering og ferdighetstrening ved utdanningsinstitusjonene er avgjørende for den
samlede studiekvaliteten. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være styrende for praksisstudienes innhold og
utforming. Utdanningsinstitusjonen skal tilby opplæring for veiledere.
Praksisstudier skal ha en varighet på minimum 32 uker. Minimum 20 uker skal være i ambulansetjenesten.
Videre skal minimum 12 uker fordeles mellom spesialist- og kommunale helse- og omsorgstjenester slik at
kandidaten får ytterligere erfaring med pasientforløp der akuttmedisin og ø-hjelp utføres.
Praksisstudier skal inkludere fødeavdeling, hvor studentene får erfaring med fødsel og
forløsningsprosessen. Det skal også inngå praksisstudier innen psykisk helse og rus.
Deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å
sikre at læringsutbytter oppnås.
Trer i kraft 1 juli 2020.

Kapittel 9. Ikrafttredelse
§ 24. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2020. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med opptak til
studieåret 2021–2022.
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Intensjonsavtale
mellom
Nord universitet//Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
og
Nordlandssykehuset//prehospital klinikk
om
Kode 160 opplæring for studenter på studiet
Bachelor i paramedisin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nord universitet og Nordlandssykehuset inngår intensjonsavtale om samarbeid for å
tilby studenter ved Bachelor i paramedisin kode 160 opplæring.
De første studentene som skal tilbys slik opplæring starter på studiet høsten 2021.
Opplæringsdelen er lagt til 4. semester – første gang vår 2023.
Antall antas å bli 20-25 studenter per kull.
Nordlandssykehuset//prehospital klinikk vil gi tilbud til Nord universitet//fakultet for
sykepleie og helsevitenskap om slik opplæring innen 01.12.2021.
Avtalen/tilbudet bør ha en tidsramme på 7 år, med opsjon.
Det gjennomføres avklarende møte ad. kontrakt innen 01.04.2021
Det gjennomføres planleggingsmøter høsten 2021 mellom partene.
I planleggingsmøtene utarbeides detaljert samarbeidsavtale inkludert tidslinjer og
møtepunkter mellom partene.

___________________

____________________

Klinikksjef
Prehospital klinikk

Fakultetsdirektør
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
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UNDERVISNINGSPLAN FOR
KOMPETANSEBEVIS KODE 160.

Nordlandssykehuset Prehospital Klinikk.
Organisasjonsnummer: NO 983 974 910
Besøksadresse:
Postadresse:
Kontoradresse:

Børsingveien 2. 8075 Bodø
Børsingveien 2. 8075 Bodø
Børsingveien 2. 8075 Bodø

Undervisningsadresser:
- Nordlandssykehuset prehospital klinikk

Børsingveien 2. 8075 Bodø

Undervisningsansvarlig og Utrykningsinstruktør:
Jan Grytvik. Tlf. 95 07 31 55 e-post. Jan.Grytvik@nordlandssykehuset.no

Hovedmål:
Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne
ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre
utrykning på en måte som
-

Trafikksikker
Tydelig og gir god samhandling
Effektiv og fører til god fremkommelighet for utrykningskjøretøyet
Tar hensyn til helse, miljø og andres behov
I samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til
passasjerer.
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Arbeidsmetode:
Undervisningen legges opp slik at elevene utvikler sin evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide
i trafikken. Den skal påvirke elevenes bevissthet, oppfatning og risiko, vilje til å ta ansvar og til å ta forholdsregler og
valg av kjøremåter som reduserer risiko for ulykke og uhell. Det har ingen betydning hvor langt
utrykningsinstruktøren har kommet i sitt undervisningsopplegg, hvis eleven ikke er kommet like langt i sin læring. Det
blir lagt opp til arbeidsmetoder som aktiviserer alle elevene. Valg av metode, organisering, spørreteknikk og øving vil
bli tilpasset de ulike deler av opplæringen på en slik måte at det legges til rette for at alle elever får utbytte av
undervisningen, og at målene nås i samsvar med de krav som er satt.
Undervisningen vil bli gitt stor plass for 2-veis kommunikasjon hvor diskusjon, erfaringsutveksling og elevenes
spørsmål har stor plass. I starten på utrykningskjøring vil kjøringen bli styrt av instruktør, for så gradvis la eleven ta
over ansvar selv, for så å ende opp som en selvstendig sjåfør ved kursets slutt.
Evaluering i og etter endt opplæring:
Evaluering skal inngå som ledd i en kontinuerlig prosess for å sikre stadig bedre senere kurs. Evaluering skjer både
løpende, etter hvert enkelt trinn og ved kursslutt.
Ved evaluering av trinn 2 legges vekt på kjøretekniske forhold så som manøvrering og evne til å betjene kjøretøyet
effektivt og med flyt og presisjon. Det samme gjelder de trafikale ferdigheter hvor en evaluerer evne til føre kjøretøyet
med minimal risiko for uhell, med god trafikkavvikling, i samsvar med veitrafikkbestemmelsene og i god
samhandling med øvrige trafikanter.
Ved evaluering av trinn 3 legges vekt på anvendelse av de kjøretekniske og trafikale ferdigheter. Eleven skal vise evne
og vilje til å kjøre uten at det oppstår fare for uhell eller unødig plage for miljø eller folks helse. Videre at kjøringen
bidrar til god trafikkavvikling i samhandling mellom utrykningsføreren og øvrig trafikanter og at en for øvrig opptrer i
samsvar med veitrafikkbestemmelsene.
Ved evaluering av trinn 4 legges vekt på at eleven opptrer kompetent og i tråd med læringsmålene i underliggende
trinn. Her er det mest sentrale om eleven viser evne innen det taktiske og strategiske nivå. Eksempelvis ved å
forberede kjøringen ut fra lokale trafikkforhold og egne kunnskaper. Og at en kan planlegge kjøringen slik at andre far
tilstrekkelig tid til å oppfatte og handle i tråd med utrykningsførerens plan.

Undervisningsplan for kompetansebevis kode 160.
Kurs åpning:
Tidsforbruk: ca. 2 timer.
Før kurstart sørge for at alle deltagere har fått læreboken for kurset slik at de rekker å lese gjennom den før kurstart.
Kursåpningen med presentasjon av instruktør, deltagere. Gjennomgang av kursets oppbygging og sørge for at alle har
de formelle skjemaene innlevert og sjekket.
Trinn 1. Utrykningsforskriften § 25.
Tidsforbruk: Minimum 6 timer.
3-4 timer teori med vekt på diskusjon og deltagelse.
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Formålet med trinn 1 er å gi elevene en grunnleggende forståelse for utrykningskjøring som et kunnskapsgrunnlag for
de øvrige trinn, samt gi en oversikt over faget og lærestoff. I undervisningen vektlegges forskjellen mellom
utrykningskjøring og annen bilkjøring.
§ 25 sier: Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha en grunnleggende forståelse for hva utrykningskjøring
innebærer, kjenne til opplæringens innhold og være bevisst på de krav som stilles til utrykningsfører.
Eleven skal vite at det er nødvendig med god kompetanse i bilkjøring for å ha utbytte av opplæring i
utrykningskjøring, og være motivert for å tilegne seg eller styrke denne kompetansen.
Eleven skal
a) kjenne til mål og innhold for opplæring til kompetansebevis
b) kjenne til de krav som gjelder ved erverv og fornyelse av kompetansebevis, og de lover og forskrifter som
regulerer utrykningskjøring
c) drøfte hva som ligger i begrepene kjøredyktighet og utrykningskjøring
d) få demonstrert presis bilkjøring og utrykningskjøring
e) oppsummere trinn 1 og reflektere over videre læreprosess i trinn 2.
Trinn 1 er på til sammen seks undervisningstimer, hvorav minst tre av timene brukes til demonstrasjon og
oppsummering. Bokstav d og e skal gjennomføres i angitt rekkefølge som avslutning av trinn 1.

Klasseromsundervisningen kan gjennomføres med inntil 15 elever. Demonstrasjonen i bil, jf. tredje ledd bokstav d,
kan gjennomføres med inntil tre elever i bilen. Bokstav e skal gjennomføres som klasseromsundervisning.

Beskrivelse arbeidsmåte Trinn 1.
Undervisningsmetoder, Innhold, Rammer og Organisering

Time Hva
nr.
1
Orientering om opplæringens innhold, mål og om
utrykningsforskriften.
2

Gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer
utrykningskjøring. 45 min klasserom

3

Drøfting av hva som ligger i begrepene kjøredyktighet
og utrykningskjøring. 45 min klasserom

Hvem Hvordan

Tid/sted

Alle,
max
15
Alle

Instruksjon

45 min i
klasserom

Instruksjon

Alle

Instruksjon
Spørrende og
dialog

45 min i
klasserom
45 min i
klasserom
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4

Demonstrasjon av presis bilkjøring i varierende miljø.
Vektlegging på sittestilling, rattgrep, bruk av gass og
brems. Instruktøren foretar i sammenhengen
kommenterende egen kjøring.
Demonstrasjon av utrykningskjøring i varierende miljø.
Vektlegging av sikkerhet, tydelighet, samhandling,
effektivitet, hensyn til HMS og økonomi. I samsvar med
gjeldende regelverk. Kommenteres underveis.
Oppsummere trinn 1 og reflektering over videre
læreprosess i trinn 2.

5

6

3
Induktiv
elever Instruksjon

45 min i bil

3
Induktiv
elever Instruksjon

45 min i bil

Alle

45 min
klasserom

Refleksjon
Dialog

Trinn 2.
Utrykningsforskriften § 26
Trinn 2 tar for seg grunnleggende kjøredyktighet, og skal sette eleven i stand til å beherske kjøring i variert trafikk.
§ 26 sier: Eleven skal kunne kjøre presist, tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne
vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.
Eleven skal
a) ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
b) ha god kjøreteknisk ferdighet
c) ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
d) ha en kjøremåte som er sikker, effektiv, behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø og som gir god
samhandling med andre trafikanter.
Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens
erfaringsbakgrunn og mulighet for selvstendig øving.

Undervisningsmetoder, Innhold, Rammer og Organisering

Time Hva
nr.
7
Instruktøren gjennomgår bilens oppbygning,
betjeningspanel og bilens sikkerhetsinnretninger,
samt riktig bruk av bilen med hensyn til miljøet.
8
Trene kjøreteknisk ferdighet i rekkefølge på
landeveg, tettsted og by dersom bymiljø finnes.
Tilpasses den enkelte elev. Tar for seg tema som for
eksempel gasskontroll, giring (ved manuellgiret bil)
bremsing, plassering i vegbanen, sittestilling etc.
Instruktøren gjennomgår kjøreprosessen og sereglene for å gi elevene et grunnlag for en
systematisk og automatisert informasjonsinnhenting.

Hvem

Hvordan

tid

Alle eller
3 elever

Instruksjon 45 min ved
bil/klasserom

3 elever

Veiledende 45 min i bil
Instruksjon
Induktiv
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9+
10

Hva er viktig å se etter i ulike miljøer og situasjoner.
Automatiser bil behandlingen og frigjør kapasitet til
bearbeiding av viktig informasjon.
Trene på ovenstående pkt. inntil et tilfredsstillende
nivå er nådd.
Veiledningstime inneholder praktisk kjøring. Med
utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og
utrykningsinstruktøren i samråd å ta stilling til om
målene for trinnet er nådd. Utrykningsinstruktøren
skal gi eleven en vurdering i spørsmålet om eleven
har den kompetansen som er nødvendig for å få et
godt læringsutbytte av opplæringen på det neste
trinnet.

3 elever

---«----

45 min i bil

3 elever
Veiledning
med
Vurdering
individuell Refleksjon
evaluering.

45 min i bil

For å forberede eleven for utfordringene som kommer i trinn 3 og 4, bevisstgjøres eleven på føreransvaret hos en
utrykningsfører.
Grunnlaget for måloppnåelse i videre trinn er å kunne lese ulike trafikkmiljø, tidlig informasjonsinnhenting, samt å
skille på hvilken informasjon som har med den videre kjøring å gjøre og hvilken informasjon som vi kan se bort i fra.
Eleven må kunne beherske presis kjøreteknikk som gir god samhandling og flyt i trafikken.
Trinn 3.
Utrykningsforskriften § 27.
§ 27 sier: Eleven skal kunne kjøre utrykning på en presis, tydelig, sikker og selvstendig måte i variert trafikk. I tillegg
skal eleven kunne reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av kjøringen.
Eleven skal
a)
kunne gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger mennesket har i forbindelse med utrykningskjøring
b)
kunne gjøre rede for hvordan de fysiske lover virker inn på kjøretøyet og har betydning for kjøremåten
c)
kjenne til og drøfte hvilken risiko utrykningskjøring kan medføre og hvordan det kan påvirkes av den enkelte
fører
d)
kunne gjøre rede for faremomenter og risiko ved kjøring med redusert sikt
e)
ha kjennskap til og kunne utføre kontroll av utrykningskjøretøyet
f)
kunne anvende grunnleggende prinsipper ved utrykningskjøring i et enkelt trafikkmiljø
g)
kunne kjøre utrykning i by- og tettstedsmiljø
h)
kunne kjøre utrykning på veg utenfor tettbebyggelse.
Det kan undervises med inntil tre elever i bilen. Hvis undervisningen gjennomføres med en elev i bilen skal eleven
gjennomføre minst 25 timer praktisk kjøring. Hvis undervisningen gjennomføres med to elever i bilen skal hver elev
gjennomføre minst 18 timer praktisk kjøring og 18 timer påsitt. Hvis undervisningen gjennomføres med tre elever i
bilen skal hver elev gjennomføre minst 15 timer praktisk kjøring og 30 timer påsitt. Den teoretiske undervisningen i
trinnet skal være på minst 10 timer.
Undervisningsmetoder, Innhold, Rammer og Organisering

1- 2

Utrykningsføreren og medtrafikantene og deres
muligheter og begrensninger knyttet til
utrykningskjøring
- Mennesket i trafikken

Alle

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Film og bilder

90 min
Klasserom
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Trafikantgrupper
Sanse, oppfatte, avgjøre og handle
Oppmerksomhet
Tretthet og ulike typer påvirkning
Handlingsmønster generelt
Utfyllende gjennomgang/repetisjon av teori
fra trinn 1.
Fysikk og veggrep
Kjøretøy og fysiske lover som virker på kjøretøy
og kjøremåte
- Fysikk fartslære
- Veggrep - ulike føreforhold
- Akselerasjon/retardasjon
- Bevegelsesenergi
- Sidekrefter
- Risikoforståelse
-

3-5

6-7

8-9

10

Kunnskap om risiko ved utrykningskjøring og
drøfting av hva det betyr for den
enkelte fører
- Ulykkesstatistikk
- Ulykkesanalyser, relevante ulykker og
risikofylte situasjoner
- Kjøremåte
- Bruk av spesielle felt
- Faktorer som utrykningsføreren har kontroll
med
- Faktorer som utrykningsføreren ikke har
kontroll med
- Utfordringer når flere utrykningsenheter
kjører mot samme sted
Utfordringer og faremomenter ved
utrykningskjøring i mørke og ved redusert sikt
- Handlingsrom
- Kreve fri veg
- Lyshorn
- Lyd / lyssignal- kjøring i mørket
- Utrykning i tunneler
Tilsyn med og kontroll av utrykningskjøretøyet
- Krav til utrykningskjøretøyet
- Trafikksikkerhets- og driftskontroll av
utrykningskjøretøyet
- Utrykningskjøretøyets systemer for førerstøtte

Alle

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Film og bilder

135 min
Klasserom

Alle

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Film og bilder

90 min

Alle

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Prosessorientert
undervisning i form
av gruppearbeid.

90 min
Klasserom

Alle

Instruksjon

45
min/klasse
rom/ved
bil

Praktisk utrykningskjøring
Hva
Anvendelse av grunnleggende prinsipper under
utrykningskjøring i enkelt trafikkmiljø
- Kjøretøybehandling; styring, bremsing og akselerasjon
- Innhenting av andre trafikanter
- Være synlig og bli sett
- Plassering
- Valg av fart
- Oppleve virkningen av lyd og lyssignal

Hvordan*
Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Induktiv og problembasert undervisning
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Utrykningskjøring i by-, bolig og tettstedsmiljø
- Bruk av lyd -lyshorn (hensyn til andre)
- Fremkommelighet
- Ulike kryss
- Fler felts veg
- Boligområder
- Unngå å avvike for mye fra et normalt kjøremønster
- Vurdere fordelene opp mot ulempene ved å avvike fra et
normalt kjøremønster
- Ulike miljøhensyn, støy, avgasser, opplevd risiko
Utrykningskjøring utenfor tettbebyggelse
- Bruk av lyd -lyshorn (effekt - virkning)
- Innkjøring/avkjøring hovedveg
- Ulike vegbredder
- Kurvekjøring
- Tunneler, motorveg, fler felts veg, innhente trafikk,
forbikjøring og samhandling
- Mørkekjøring

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Induktiv og problembasert undervisning

Instruksjon
Erfaringsutveksling
Spørrende og dialog
Induktiv og problembasert undervisning

Timeantall avhenger av antall elever i bil ref. § 27. All undervisning foregår som øvingsundervisning i bil. Kjøringen
kan i enkelte tilfeller bli filmet, for så å evalueres sammen med elevene etterpå.
Med utgangspunkt i gjennomgått teori vil det bli kjørt utrykningskjøring i varierte
miljøer. Instruktøren forholder seg til de kravene Utryknings forskriftenes § 27 siste ledd krever.
*Ved oppstart av utrykningskjøring vil kjøringen i stor grad være styrt av instruktøren. Gradvis vil eleven få mer
ansvar etter hvert som eleven viser seg moden for oppgaven. Målsetningen før praktisk prøve er at eleven skal kjøre
selvstendig.
Hvor: Ved oppstart av trinn 3 kjører instruktør en utrykningsdemonstrasjon med vekt på egenkommentering som
oppfriskning på demonstrasjon på trinn 1 . Turen går ut av byen for å starte i landeveismiljø med spredt trafikk, for å
få mulighet til å bearbeide erfaringer ved innhenting og forbikjøring. Etter hvert som eleven mestrer oppgavene vil vi
gradvis bevege oss inn mot mer trafikkert område. Elevenes ferdigheter er avgjørende for valg av rute og tidspunkt på
dagen med tanke på trafikktetthet.

Trinn 4. Utrykningsforskriften § 28.
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre utrykning i samsvar med
hovedmålet for opplæring til kompetansebevis for utrykningsførere.
Eleven skal:
a)
gjennomføre et styrt utrykningsoppdrag på 45 minutter med vekt på sikkerhet og fremkommelighet
b)
ut fra et gitt oppdrag planlegge kjørerute ved hjelp av kart eller vegbeskrivelse, identifisere og beskrive mulige
risikofaktorer i forhold til kjøreruten og egne begrensninger, samt beskrive og argumentere for ønsket atferd
c)
gjennomføre et selvstendig utrykningsoppdrag på 30 minutter med vekt på sikkerhet og fremkommelighet
d)
dele opplevelser og egne refleksjoner etter endt oppdrag og oppsummere hele opplæringsforløpet.
Trinn 4 er på til sammen fire undervisningstimer, hvorav minst to av timene brukes til forberedelser, refleksjon og
oppsummering. Bokstav a til d skal gjennomføres i angitt rekkefølge.
Bokstav d skal gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 15 elever.
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Undervisningsmetoder, Innhold, Rammer og Organisering
Time
nr.

Hva

Hvem

Hvordan

Tid/sted

Å gjennomføre et styrt utrykningsoppdrag på 45 min med
vekt på sikkerhet og fremkommelighet

1 elev

45 min

Ut fra et gitt oppdrag å planlegge kjørerute ved hjelp av kart
eller vegbeskrivelse, identifisere og beskrive mulige
risikofaktorer i forhold til kjøreruten og egne begrensninger,
samt beskrive og argumentere for ønsket adferd
Å gjennomføre et selvstendig utrykningsoppdrag på 30
minutter med vekt på sikkerhet og fremkommelighet

1 elev

Egenvurdering
Refleksjon
Gjennomgang
av opptak av
kjøreturen
Vurdering
Refleksjon
Selvinsikt

1 elev

Induktiv
Refleksjon
Gjennomgang
av opptak av
kjøreturen

30 min

Å dele opplevelser og egne refleksjoner etter endt oppdrag.

Alle

Evaluering av opplæringsforløpet

Alle

Refleksjon
Dialog
Refleksjon
Dialog

30 min
/klasserom
30min
klasserom

20 min

Undervisningen i trinn 4 skal bidra til økt forståelse for utrykningskjøring, med dette tenkes både på det å kjøre sikkert
og planlegge kjøringen ved å ta hensyn til spesielle forhold knytt til forberedelser for utrykningsoppdrag, egne
forutsetninger for oppdraget videre. Slik at undervisningen blir basert på problemløsninger, refleksjon og
selvstendighet fremfor å gjengi og referere egne faktakunnskaper.
Når elev og instruktør i fellesskap er enige om at Trinn 4 er bestått, er eleven klar for praktisk prøve hos Statens
Vegvesen.
Bodø xxxxxx
Jan Grytvik
Undervisningsansvarlig
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Tekst til vitnemål bachelor i paramedisin
Bachelor i paramedisin er en heltidsutdanning over 3 år, med et omfang av 180 studiepoeng. Et
fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Bachelor i paramedisin er en kvalifikasjon som inngår i
første syklus i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 15.12.2011.
Studieprogrammets målsetting, innhold og organisering
Med en bachelorgrad i paramedisin får du yrkestittelen paramedisiner. Paramedisinere er
helsepersonell med kompetanse til å yte akutt helsehjelp, særlig i pre-hospitale settinger.
Paramedisinere jobber primært i ambulansetjenesten, men kan også jobbe ved medisinsk
nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt, kommunal akutt døgnenhet og andre deler av den
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Studieprogrammet følger Forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger av 6. september 2017 og Forskrift om nasjonal retningslinje for
bachelorutdanning i paramedisin av 4. februar 2020. Det inngår 30 uker praksis i studiet.
Læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammet
Kunnskap
Studenten:
Har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger knyttet
til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen
Har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og
avhengighetsproblematikk
Har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer
og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer
Har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative
kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning
Har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og
omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater
Har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og
om relevante digitale løsninger for kartlegging, vurdering og beslutning i helse- og
omsorgstjenesten
Har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om
hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid
Har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen
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Har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver
relevant for yrkesutøvelsen
Har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for
forsvarlig helsehjelp

Ferdigheter
Studenten:
Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige
retningslinjer i sin tjenesteutøvelse
Kan beherske systematisk undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå
Kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter med
psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk
Kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr og
dokumentasjon
Kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal fødsel
utenfor sykehus
Kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på skadested
og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører
Kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring
Kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon i møte med
pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn, samt i team, andre
etater og samarbeidende aktører
Kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og justere
faglig utøvelse
Kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp

Generell kompetanse
Studenten:
Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse
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Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer, og
kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god folkehelse og
arbeidsinkludering
Kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan
bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
Kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt
samarbeidende personell i egen og andre sektorer
Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens
kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
Kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan tilegne
seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom nasjonal og internasjonal forskningslitteratur
Kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering,
dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid
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Samarbeidsavtaler praksis FSH
Praksisavtaler FSH
Bodø kommune
Saltdal kommune
Fauske kommune
Sørfold kommune
Hamarøy kommune
Steigen kommune
Meløy kommune
Gildeskål kommune
Beiarn kommune
Røst kommune
Valnesfjord helsesportssenter
VESTERÅLEN:
Sortland kommune
Hadsel kommune
Øksnes
Bø
Andøy
Lødingen
LOFOTEN:
Vågan
Vestvågøy
Flakstad
HELGELAND:
Rana kommune
Hemnes kommune
Nesna kommune
Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Alstahaug kommune
Herøy kommune
Dønna kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune

Signert x 2
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok
ok
ok
ok

ok
ok

ok
ok
ok
ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Træna kommune
Bindal kommune
Brønnøy kommune
Rødøy kommune
Sømna kommune
Vevelstad kommune

ok
ok
ok
ok
ok

Vega kommune
TRØNDELAG (Levanger):
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Inderøy kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Indre Fosen kommune
Betania Sparbu

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

TRØNDELAG (Namsos):
Flatanger kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Leka kommune
Lierne kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Snåsa kommune
Namdal Rehabilitering
Kastvollen Rehabilitering

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Sykehusene:
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset HF
Helse Nord-Trøndelag HF

ok
ok
ok
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OPPSUMMERING ERFARINGER MED AKKREDITERINGS- OG
REAKKREDITERINGSARBEIDET I PERIODEN 2017-2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor utdanning ta med seg innspill gitt i møtet om erfaringer
med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet, og oppdatere praktisk gjennomføring etter
dette og ved behov oversende til rektor endring av retningslinjer.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har siden 18.03.2016 hatt egne retningslinjer for etablering og akkreditering av nytt
studieprogram reakkreditering, og siden 31.12.2016 hatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer. Begge disse inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
Følgende nye studieprogrammer er siden den gang akkreditert;
År

2020

2019
2018

2017

2016

Program – totalt 16 stk
Master i helsevitenskap *
Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og
produksjon av marine bioressurser
Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig
digital kompetanse 1. – 10. trinn
Årsstudium i luftfartsledelse

Fak.
FSH
FBA

Rektors godkjenning

FLU

06.02.2020

HHN

03.12.2019

Bachelor i trening
Sørsamisk grunnskolelærerutdanning 1-7
Lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1-7
Master i regnskap og revisjon
Master i musikk
Bachelor i geografi
Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic
(dagens navn; Bachelor i paramedisin)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Grunnskolelærerutdanning master 1-7
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Master i biologi og akvakultur
Master i lulesamisk språk

FLU
FLU
FLU
HHN
FLU
FSV
FSH

12.12.2018
Finn dato

FLU
FLU
FLU
FBA
FLU

03.04.2017
30.01.2017
30.01.2017
01.07.2016
01.04.2016

UU anbefalt godkjenning

24.02.2020

13.03.2018
31.05.2017
03.04.2017
03.04.2017

Følgende eksisterende studieprogrammer er siden den gang reakkreditert;
År

2020

2019

Program – 34 stk
Bachelor i farmasi (3. gang)
Master i global ledelse
Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Årsstudium i idrett (deltid, Meråker)
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag
Påbygging til Bachelor i trafikksikkerhet og
trafikkpedagogikk - årsstudium
Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i sykepleie (deltid, 4 år)
Bachelor i sykepleie (heltid)
Bachelor i vernepleie (heltid)
Bachelor i journalistikk
Bachelor i spill og opplevelsesteknikk
Bachelor i internasjonal markedsføring
Trafikklærer

Fak. Rektors godkjenning
FSH UU anbefalt godkjenning
HHN UU anbefalt godkjenning
FLU
12.10.2020
FLU
12.10.2020
FLU
12.10.2020
FLU
20.09.2020
FLU
20.09.2020
HHN
30.06.2020
FBA
FSV
FSH
FSH
FSH
FSV
FSV
HHN
HHN

24.06.2020
24.02.2020
06.02.2020
16.01.2020
16.01.2020
20.12.2019
17.11.2019
04.07.2019
03.07.2019
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2018

2017

Master i biovitenskap
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Årsstudium i musikk
Bachelor i musikk, faglærerutdanning
Bachelor i farmasi (2. gang)
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Årsstudium i nordområdestudier
Bachelor i nordområde- og nordiske studier
(navn endr.fra; Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Master i beredskap og kriseledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap
Master i klinisk sykepleie
Årsstudium i husdyrvelferd
Bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon
Bachelor i farmasi

FBA
FBA
FLU
FLU
FSH
FSH
FSV
FSV

27.05.2019
27.05.2019
05.02.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019

HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
FSH
FBA
FBA
FSH

01.06.2018
27.04.2018
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
13.02.2018
29.12.2017
29.12.2017
03.03.2017

Nord universitet akkrediterer nye studieprogram med todelt prosess; 1) først behandling av
etableringssøknad i universitetsstyret og deretter 2) behandling akkrediteringssøknad. Denne
behandles i fakultetets Utdanningsutvalg, deretter dekan, Sentralt Utdanningsutvalg og til slutt gjør
rektor endelig vedtak (myndighet delegert fra styret). Akkrediteringssøknaden behandles ut fra krav i
Studietilsynsforskriften og i tillegg aktuelle krav i Studiekvalitetsforskriften, dersom det er
mastergradsstudium.
Nord universitet reakkrediterer eksisterende studieprogrammer med reakkrediteringssøknad og
samme tilhørende prosess som for akkreditering av nytt studieprogram.
Tidlig i 2019 ble det etablert egen webside på intranett om akkreditering og reakkreditering;
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/studieadministrasjon/Sider/Akkreditering-og-reakkreditering.aspx#&acd=9fd11446-5b9e-f527-e89f9b98ff3457eb&acd=d2411620-98d6-030a-7565-31512546ca83

Fra 2019 ble det også innført viktige endringer i retningslinjene formulert slik;
I retningslinjene for etablering og akkreditering; «Ved akkreditering skal det trekkes inn ekstern
fagekspertise». Ekstern ekspertise er ikke nærmere definert i retningslinjene, men skal defineres
som «faglig ansatte ved andre institusjoner som har tilsvarende studieprogram og som har erfaring
med akkreditering/reakkreditering/revideringsarbeid». Dersom fakultetet har etablert velfungerende
studieprogramråd iht vedtatte mandat, og rådet behandler akkreditering/ reakkreditering/ revidering
av studieprogrammet der, vil kravet om ekstern ekspertise være oppfylt.
I retningslinjene for reakkreditering ble i tillegg ekstern fagekspertise også selvevaluering tatt inn;
§ 5.

Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring i
studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn studieprogram
for vurdering i forhold til reakkreditering. Det foretas da en selvevaluering, se punkt 7
nedenfor. Etter dialog med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram
for rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle.
Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av
endring i;
• Studieprogrammets læringsutbytte
• Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
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•
•
•
§ 7.

Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring

Reakkreditering av et studieprogram skal innledes med en selvevaluering fra det ansvarlige
fakultet om programmets status i forhold til eksisterende nasjonale kvalitetskrav. På
bakgrunn av dette bestemmes hvilket omfang en reakkreditering skal ha, herunder om
ekstern fagekspertise skal trekkes inn. Selvevalueringen skal bestå av en gjennomgang i
henhold til bestemmelsene i Studietilsynsforskriftens kapittel 2, og en kort oppsummering av
status og tilrådning om den videre reakkrediteringsprosessen. Tilrådingen om videre prosess
godkjennes av prorektor for utdanning.

Det er imidlertid kun et fåtall reakkrediteringssøknader som er gjennomført med selvevaluering; 3
hos HHN, 3 hos FSV (ikke fullført prosess pr i dag) og 1 hos FBA.
Det er siden oppstarten i 2016/2017 ikke gjennomført noen form for intern evalueringsprosess av
akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet ved Nord universitet. Dokumentasjon på dette arbeidet
er imidlertid oversendt NOKUT i forbindelse med tilsyn av systematisk kvalitetsarbeid (2018-2019) og
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om kvalitet i høyere utdanning (november 2020).
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte og gi tilbakemeldinger på erfaringer fra arbeidet med
akkreditering og reakkreditering. Det er en kjent problemstilling at arbeidet oppfattes av mange
berørte som svært krevende og omfangsrikt. Det er andre tilbakemeldinger som ønskes, samt forslag
til ønskede endringer.

Følgende kan være aktuelle problemstillinger for Utdanningsutvalget å drøfte og gi
tilbakemelding på;
• I hvilken grad er nødvendig kompetanse om akkreditering og reakkreditering til stede
i ulike deler av organisasjonen i tilstrekkelig grad?
• I hvilken grad bidrar gjennomføring av akkrediterings-/reakkrediteringsprosess til
kvalitets-utvikling og kvalitetssikring av utdanningskvalitet som har betydning for
studentene?
• I hvilken grad er det fokus på nasjonale forskrifter og rammeplaner i arbeidet med
akkreditering og reakkreditering?
• I hvilken grad er det fokus på følgende forhold i i arbeidet med akkreditering og
reakkreditering; studieprogrammets læringsutbytte, sammenheng mellom emnenes
læringsutbytte, undervisning og vurdering, praksis, arbeidslivsrelevans,
internasjonalisering, samt studieprogrammets fagmiljø herunder deres
utdanningsfaglige kompetanse ?
• I hvilken grad innebærer gjennomføring av akkrediterings-/ reakkrediteringsprosess
nødvendig eventuelt unødvendig dokumentasjon av utdanningskvalitet?
• I hvilken grad er saker om akkreditering og reakkreditering er leservennlige og
presenteres på en god måte i utvalget?
• I hvilken grad bidrar reakkrediteringsprosess med selvevaluering til forenkling og
forkorting av arbeidet?
• I hvilken grad er det positivt eventuelt negativt at faglig utviklingsarbeid kan fullføres
før reakkreditering gjennomføres (i stedet for i etterkant av reakkreditering)?
• I hvilken grad kan arbeid med akkreditering og reakkreditering organiseres på en
annen/forbedret måte ved Nord universitet?

rediteringsarbeidet i perioden 2017-2020 - 17/01202-12 Oppsummering erfaringer med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet i perioden 2017-2020 : Oppsummering erfaringer med akkrediterings- og reakkrediteringsarbeidet i perioden 2017-2020

Vedlegg:
Retningslinjer for etablering og akkreditering
Retningslinjer for reakkreditering
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RETNINGSLINJER FOR ETABLERING OG AKKREDITERING AV NYTT STUDIEPROGRAM VED NORD UNIVERSITETET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 15/1015-13 den 18. mars 2016. Justert gjennom rektorvedtak 19/00440-1 den
den 06.02.2019. Bestemmelsene hadde opprinnelig navn Reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner ved Nord universitet. I de nye retningslinjene er godkjenning av studieplaner tatt ut (hjemlet i
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet), mens begrepet akkreditering er tatt inn samt bruk av
ekstern fagekspertise. Retningslinjene inngår som en del av universitetet kvalitetssikringssystem.

Styrende bestemmelser for etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Nord universitet har selvakkrediteringsrett, dvs rett til selv å akkreditere nye studietilbud. Dette
gjelder alle nivåer opp til og med doktorgradsnivået. Likevel er det en rekke styrende bestemmelser,
der den til enhver tid siste versjon er gjeldende:
•
•
•
•
•
•

LOV-2005-04-01-15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)
FOR-2017-11-08-1846: Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og
om henvisningen til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Forskrift om
NKR og EQF)
FOR-2006-06-30-859: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
FOR-2010-02-01-96: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften)
FOR-2017-02-07-137: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften)
NOKUTs veileder til Studietilsynsforskriften: https://www.nokut.no/siteassets/akkreditering-hu/1704127-2_sokerveiledning_akkreditering_studietilbud.pdf

•
•
•
•
•

FOR-2005-12-16-1574: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert
studietid ved universiteter og høyskoler
FOR-2005-12-01-1392: Forskrift om krav til mastergrad
FOR-2017-01-06-13: Forskrift om opptak til høyere utdanning
FOR-2017-06-22-1197: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Aktuelle nasjonale rammeplaner og eventuelle forskrifter og retningslinjer til disse

Etableringsprosessen for nye studier er todelt; første trinn er selve etableringen og deretter andre
trinn selve akkrediteringen, det vi den faglige godkjenningen av nytt studieprogram.

Etablering av nytt studieprogram
Disse bestemmelsene gjelder ved etablering av studieprogrammer på lavere grad og opp til og med
mastergrad.
LOV-2005-04-01-15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) slår fast i
§ 3-3 (om faglige fullmakter) at institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å
bestemme hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller
yrkesutdanning fastsatt med hjemmel i lovens § 3-2 (om grader, yrkesutdanninger og titler).
FOR-2005-12-16-1574: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid
ved universiteter og høyskoler slår fast i § 9 Nord universitet sine rettigheter til å tildele grader og
yrkesutdanninger med normert tid som angitt:
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Grader:
1. Høgskolekandidat, normert studietid 2 år.
2. Bachelor, normert studietid 3 år.
3. Master, normert studietid 1 ½–2 år.
4. Master, normert studietid 5 år.
5. Philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid 3 år.
6. Doctor philosophiae (dr.philos.)
Yrkesutdanning:
1. Grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn, normert studietid 4 år.
2. Faglærerutdanning, normert studietid 4 år.
FOR-2017-06-22-1197: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet inneholder flere
bestemmelser som berører etablering og akkreditering av nytt studieprogram;
§ 2.1 Grader og yrkesutdanninger (Nord universitet kan tildele grader og yrkesutdanninger i tråd med ovennevnte forskrift om grader og yrkesutdannninger. Nord
universitet kan i tillegg tilby studier av annet omfang, blant annet videreutdanninger
og påbyggingsstudier som bygger på avsluttet 2-årig, 3-årig eller 4-årig utdannning)
§ 2.3 Krav til graden høgskolekandidat (oppnås ved fullført 2-årig utdanning på 120
studiepoeng med egen studieplan godkjent av rektor)
§ 2.3 Krav til graden bachelor (konkrete krav til fagspesifikk bachelor og sammensatt
bachelor)
§ 2.4 Krav til graden master (henviser direkte til forskrift om krav til mastergrad)
§ 3.2 Studieportefølje: Her framgår at styret vedtar etablering av alle studieprogram
på mer enn 30 studiepoeng. Dekan ved det enkelte fakultet vedtar etablering av
studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre. Videre framgår at alle studieprogram
må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av studier fastsatt av NOKUT.
§ 3-3 Studieplaner: Her framgår at rektor vedtar akkreditering av nye
studieprogrammer ved Nord universitet (over 30 studiepoeng), mens dekan ved det
enkelte fakultet akkrediterer studieprogrammer på 30 studiepoeng eller mindre.
Videre framgår av forskriften at studieprogrammer regulert av nasjonale
rammeplaner kan fastsettes av dekan. Akkreditering av studieprogrammer ved
nasjonale rammeplaner skal, etter dette reglement, likevel godkjennes av rektor.
Styret behandler søknad om etablering av nytt studieprogram (over 30 studiepoeng) senest 1 år før
planlagt oppstart, slik at nytt studieprogram kan inngå i studieporteføljen for kommende studieår.
Søknad oversendes av dekan på aktuelt fakultet til Studieavdelingen.
Som grunnlag for søknaden utarbeider fakultetet en SEFØ-analyse (strategi, etterspørsel, faglig
bærekraft, økonomi), som vedlegges søknaden. Videre må søknaden inneholde en god beskrivelse av
studieprogrammet og det faglige innholdet, samt en vurdering av følgende forhold;
• Overordnet strategi
• Etterspørsel
• Fagmiljø
• Økonomi
Dekan behandler etablering av nytt studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre i god tid før vedtak
av studieporteføljen for kommende studieår. Grunnlag for etableringen er samme som for
studieprogrammer over 30 studiepoeng.
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Akkreditering av nytt studieprogram
Alle nyetablerte studieprogram over 30 studiepoeng skal gjennomgå en full akkrediteringsprosess i
henhold til alle nasjonale krav i Studiekvalitets- og Studietilsynsforskriften og veiledning til denne.
Dekan ved det aktuelle fakultet har ansvar for søknad om akkreditering. Søknad godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget. Ved akkreditering skal det trekkes inn ekstern
fagekspertise.
Alle nyetablerte studieprogram på 30 studiepoeng eller mindre skal gjennomgå akkrediteringsprosess i
henhold til nasjonale krav i Studiekvalitets- og Studietilsynsforskriften og veiledning til denne.
Prosessens omfang tilpasses studiets omfang og nivå. Akkrediteringssøknad godkjennes av dekan ved
det aktuelle fakultet etter behandling i fakultets lokale Utdanningsutvalg.
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RETNINGSLINJER FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD UNIVERSITET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember 2016. Justert første gang gjennom
rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017 (tatt inn bestemmelser om reakkreditering som følge av
utviklingsarbeid/endringer). Justert andre gang gjennom rektorvedtak 17/01202-9 den 06.02.2019 (tatt inn
bestemmelser om selvevaluering og ekstern fagekspertise).Retningslinjene inngår som en del av
universitetet kvalitetssikringssystem.

1. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års
syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av NOKUT, og fra
denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for reakkreditering
av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor etter behandling i det
sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny behandling i
Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av rektor i
samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet, etter
behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid, endring i
studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet melde inn studieprogram
for vurdering i forhold til reakkreditering. Det foretas da en selvevaluering, se punkt 7
nedenfor. Etter dialog med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram
for rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle.
Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges grad av
endring i;
•
•
•
•
•

Studieprogrammets læringsutbytte
Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging (studieprogramdesignet)
Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring

6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser
for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus).
7. Reakkreditering av et studieprogram skal innledes med en selvevaluering fra det ansvarlige
fakultet om programmets status i forhold til eksisterende nasjonale kvalitetskrav. På
bakgrunn av dette bestemmes hvilket omfang en reakkreditering skal ha, herunder om
ekstern fagekspertise skal trekkes inn. Selvevalueringen skal bestå av en gjennomgang i
henhold til bestemmelsene i Studietilsynsforskriftens kapittel 2, og en kort oppsummering av
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status og tilrådning om den videre reakkrediteringsprosessen. Tilrådingen om videre prosess
godkjennes av prorektor for utdanning.
8. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal rektor gi
det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp manglene knyttet til
studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller gi lenger frist.
9. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering, skal rektor,
enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt, eller b) legge fram sak
for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.
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REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED NORD
UNIVERSITET - FORSLAG PLAN FOR 2021
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende som plan for reakkreditering 2021;
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Sammendrag
Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngår som en del av Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem. Rektor vedtar egen plan for reakkreditering for hvert år, etter innspill fra
fakultetene.

Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet fører internt tilsyn med kvaliteten på sine studieprogram gjennom retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 29.12.2016, P360 referanse
17/01202-2). I følge retningslinjene skal alle program reakkrediteres hvert 7. år. Retningslinjene er
senere justert, siste gang 06.02.2019 (P360 referanse 17/01202-9).
Oversikten nedenfor viser plan for reakkreditering for 2017-2020 samt fakultetenes forslag til plan
for 2021;

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Plan

Studieprogram

Studiested

2017

Årsstudium i husdyrvelferd
Bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon
Bachelor i internasjonal markedsføring

2018

Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap og akvakultur

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø

2019
2020

Ingen

FORSLAG

2021

Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn
Årsstudium i havbruksdrift *
Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon *
Årsstudium i havbruksdrift *
Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon *
Bachelor i dyrepleie
Ph.d. i akvatisk biovitenskap **

Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø

Kommentar

*Flyttet til 2021 -rektorvedtak
*Se ovenfor

** UU behandler ikke reakk. av
ph.d. (ivaretas av Forskn.utv)

Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU)
2017

Årsstudium i musikk
Bachelor i musikk, faglærerutdanning

2018

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Master i tilpassa opplæring

2019

Bachelor barnehagelærerutdanning

2020

Bachelor i idrettsvitenskap*
Master i tilpassa opplæring ** (flyttet til 2021)
Master i lulesamisk språk***

FORSLAG

Master i tilpassa opplæring**
Master i kroppsøving og idrettsvitenskap
Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
med samisk profil

2021

Levanger
Levanger
Bodø
Bodø/Levanger
Bodø/Levanger
Bodø, Levanger,
Vesterålen
Levanger
Bodø
Bodø
Levanger
Levanger
?

*Inkluderer årsstudium idrett
(Levanger + deltid Meråker)
**Flyttet til 2021 -rektorvedtak
***
** Se ovenfor
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Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Plan

Studieprogram

Studiested

2017

Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle effekter
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

2018

Årsstudium i nordområdestudier
Bachelor i nordområdestudier *
Bachelor i journalistikk **

2019

Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Bachelor i Human Resource Management
Master i Human Resource Management

2020

Bachelor i 3Dart, animasjon og VFX *

Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger

FORSLAG

Legges fram i møtet

2021

Kommentar

*Justert navn i reakkr.
**Reakkreditering avsluttet
pga akkr. masterprogram

*Flyttet til 2021 -rektorvedtak

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)
2017

Bachelor i farmasi *
Master i klinisk sykepleie

2018
2019

Ingen

2020

Bachelor i farmasi (heltid)
Bachelor i paramedisin (deltid)

FORSLAG

Legges fram i møtet

2021

Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie
Bachelor i farmasi
Spesialsykepleie (2 årig master eller videreutdanning)*

Namsos
Bodø

*Behandlet i UU 14.12.2016

B/V/M/N/L
Namsos
Namsos
Bodø
Namsos
Bodø/Namsos

*Hva skjedde her?

Handelshøyskolen (HHN)
2017

Bachelor i økonomi og ledelse (inkluderer årsstudium)
Bachelor i regnskap

2018
2019

Ingen

2020

Master of Science i global ledelse

Stjørdal
Stjørdal
Stjørdal
Bodø

FORSLAG

MBA i strategi og ledelse
Bachelor i internasjonal markedsføring

Bodø, Stjørdal
Bodø

2021

Trafikklærer
Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet*
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet*

Bodø, Steinkjer
Bodø, Steinkjer
* Årsstudium, som ved
påbygging på Trafikklærer gir
bachelorvitnemål

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser kommenteres ikke, selv om det uten tvil er økonomiske kostnader
knyttet til reakkreditering; det settes av og benyttes et stort antall arbeidstimer for et betydelig antall
personer. Noen av fakultetene setter av egne (tids)ressurser til studieprogramansvarlige som jobber
med reakkreditering, mens andre fakultet ikke gjør det.

Vedlegg:
Innmelding fra FBA, FLU og HHN inkludert 7 års plan for reakkreditering.
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Fra: Trine Åsheim Bernhardsen <trine.a.bernhardsen@nord.no>
Sendt: onsdag 2. desember 2020 13:35
Til: Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Emne: Plan reakkreditering
Hei
Sender som avtalt resultat fra møtebehandling i lokalt UU i går.

47 – 20 Vedtakssak: Plan for reakkreditering
Prodekan innledet og presenterte saken.
SPA for EVU- årsstudiet i havbruksdrift blir stående i 2021, men med et forbehold på grunn av
sykdom. Prodekan har tidligere i høst innvilget at Årsstudium og Bachelor i naturforvaltning skal
flyttes fra 2021 til 2022. Tabellen oppdateres som følge av dette.
Reakkreditering av Joint Bachelor in Animal Science ble diskutert. Ettersom studiet er en
samarbeidsgrad med UVMP, henger akkrediteringen sammen med den europeiske akkrediteringen
EAEVE, samt UVMP sitt arbeid om selvakkreditering. En reakkreditering av Joint Bachelor in Animal
Science bør gjøres sammen med UVMP når universitetet er blitt selvakkrediterende.
Utvalget sluttet seg til følgende plan for reakkreditering:
År
2017
2018

2019
2020
2021

2022

2023
2024
2025
2026
2027

Studium
• Bachelor Internasjonal markedsføring
• Bachelor i Husdyrfag, velferd og produksjon + årsstudium
• Bachelor havbruksdrift og ledelse
• Master i biovitenskap
• MARBIO (akkreditering av nytt studium)
Ingen
Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)
• PhD i Akvatisk Biovitenskap
• Etter- og videreutdanning for havbruksnæringen (eksternfinansiert)
o Årsstudium i havbruksdrift (SPA Grete Lysfjord)
o Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon (SPA Marit
Bjørnevik)
• Bachelor dyrepleie
• Naturforvaltning; bachelor og årsstudium
• Joint Bachelor in Animal Science
• Bachelor innen bioøkonomi (?) nytt studietilbud (?)
• Bachelor i biologi
• Bachelor i Husdyrfag, velferd og produksjon + årsstudium
• Bachelor havbruksdrift og ledelse
• Master i biovitenskap
• MARBIO
Ingen
• Årsstudium i Natur og kulturminneoppsyn (NKO)
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Vedtak:
• Langtidsplan for reakkreditering anbefales for dekan og det sentrale utdanningsutvalget som
beskrevet i tabellen i referatet.

Med vennlig hilsen,
Trine Åsheim Bernhardsen
Seniorrådgiver // Fakultet for biovitenskap og akvakultur
T: +47 755 17 404
Kontor 2488
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

19/03848-7

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

03.11.2020

Sak: FLU - godkjenning av plan for akkreditering og reakkreditering (20-21 og 7-års-plan)

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner plan for akkreditering
og reakkreditering for 2020 og 2021, samt 7- års plan for reakkreditering.

Egil Solli
Dekan
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SAKSUTREDNING
I henhold til Internt tilsyn med kvaliteten på Nord universitet sine studieprogrammer - retningslinjer
for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (arkivsak: 16/03574-5), skal følgende gjelde:
1. Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års syklus.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan
for reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny behandling i
Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis det
framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette besluttes av rektor i
samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det aktuelle studieprogrammet, etter
behandling i Utdanningsutvalget.
5. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser
for akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus) […]
Ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, ble det utarbeidet en 6-årsplan
for reakkreditering i 2019, slik at fakultetet sikrer at alle studier over 30 studiepoeng
blir reakkreditert innen 7 år. Planen inkluderer også nye studier – dvs. studier som ønskes
akkreditert. Planen har nå blitt revidert, og gjort om til en 7-årsplan, da dette anses å være
tilstrekkelig iht. interne retningslinjer ved Nord. Vedlegg 1 viser 7-årsplan, inkludert plan for
akkreditering.
I henhold til vedtatte plan for reakkreditering og akkreditering (AR) for 2020 (arkivsak: 18/04861-28),
måtte det gjøres noen justeringer som påvirker plan for AR 2021:
Reakkrediteringer:

Opprinnelig Justert:
plan:
Bachelor i idrettsvitenskap Våren 2020 Nei. Fullføres august-september 20.
Master i tilpasset opplæring Våren 2020 Våren 2021. Studiemodell og studieplan kvalitetssikres i
forbindelse med studieplanrevisjonsarbeidet i
september 2020. Selve reakkrediteringen gjennomføres
våren 2021.
Akkreditering nye studier:
Lektorutdanning i musikk
Master i lulesamisk språk
Bachelor Barnehagelærer.
Sørsamisk/ lulesamisk 1
Master,
Barnehageprofesjon

Opprinnelig
plan:
Våren 2020
Våren 2020
Våren 2020

Justert:

Våren 2021. Endrer navn på studiet.
(foreløpig utsatt til ubestemt tid)
Våren 2021. Skal reakkrediteres som ABLU med samisk
profil. Vil gjennomgå samme prosess som Master i
tilpasset opplæring.
Våren 2020 Våren 2021. Akkreditering i løpet av 2021.

Dette betyr at 2 studier som søkes akkreditert, og 2 studier som søkes reakkreditert (uthevet),
overføres til plan for AR 2021. Dette kommer i tillegg til studier som er en del av FLUs 7-årsplan.

1

Tidligere arbeidstittel
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Kapasiteten ved fakultetet gir føringer på hvor mange AR-prosesser som kan settes i gang og
gjennomføres. Samtidig er denne kapasiteten beregnet med utgangspunkt i at fakultetets rutiner og
prosesser følges uten for store avvik. På bakgrunn av at det kun er én fast medarbeider som har dette
som ett av sine arbeidsområder, kan ikke 7-årsplanen hensyntas dette året, selv om det gis støtte fra
studieadministrasjonen.
Forslag til plan ble behandlet i FLUs lokale utdanningsutvalg (sak: 65/20) den 23. oktober 2020, hvor det
ble vedtatt følgende (enstemmig):
1) Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan å
godkjenne plan for akkreditering og reakkreditering 2020-21, og 7-års-plan for reakkreditering.
2) Utdanningsutvalget anbefaler dekanen å igangsette et arbeid slik at ressursbruk og arbeidstid
knyttet arbeidet med akkreditering og reakkreditering av studier avklares og kan tas med i
planleggingen.
Dette dekanvedtaket omhandler kun pkt. 1.
Pkt. 2 behandles av fakultetsledelsen.
Følgende plan skal gjelde for 2020-21:
TILBUD (arbeidstittel):

BEHANDLING:

SAKSBEHANDLER: OPPSTART:

SEFØ høst 2020. Ferdigstillelse av
studieplan høst 20.
Etablering vinter 21, søknadsarbeid,
utredning og
behandling våren 21.

Runi Hagen

2022

SEFØ høst 2020, og utvikling av studieplan. Runi Hagen
Lærerutdanning i
Etablering vinter 21, søknadsarbeid,
praktiske og estetiske fag
utredning og behandling
for trinn 1–13, musikk
våren 21.

2022

AKKREDITERING
Master i
profesjonsutøvelse og
ledelse i barnehagen

REAKKREDITERING
Ferdig forbedring av studieplan høst 20.
Eventuell selvevaluering vinter 21.
Søknadsarbeid, utredning og behandling
våren 21.

Anne E.
Kristoffers
en

2021

Ferdig forbedring av studieplan høst 20.
Arbeidsplassbasert
Eventuell selvevaluering vinter 21.
barnehagelærerutdanning
Søknadsarbeid, utredning og behandling
med samisk profil
våren 21.

Anna E.
Kristoffers
en

2021

Runi Hagen

2022

Master i tilpasset
opplæring (MASPT)

Kroppsøvings- og
idrettsvitenskap master

Ferdig forbedring av studieplan høst 20.
Eventuell selvevaluering vinter 21.
Søknadsarbeid, utredning og behandling
våren 21.
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Innstilling:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner plan for akkreditering og
reakkreditering for 2020 og 2021, samt 7- års plan for reakkreditering.
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Plan for akkreditering
Akkrediteriting

Plan for reakkreditering av studier
Reakkreditering

Studiepoeng

(Alle)

akkreditert
2021

Progr.kode
Studieprogram
neste reakkr.
Nytt!
2021
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, musikk.
Master i profesjonsutøvelse og ledelse barnehagen

2021 Totalt
Totalsum

Studiepoeng

2021 Totalt
2022

2022 Totalt
2023

2023 Totalt
2025

2025 Totalt
2026

2026 Totalt
2027

2027 Totalt
Totalsum

(Alle)

Progr.kode
HOK
MASPT

Studieprogram
Master i kroppsøving og idrettsvitenskap
Master i tilpasset opplæring

Studiested
Levanger
Bodø

Kommentar
Mulig endring av stud. og akkreditering?

ABLU

Bachelor Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Bodø/Levange

20ENG
20FRI
20MUS
FRI
3EN
60SAM
BAENG
MALOGO
MAPRO
TPSF

Årsstudium i engelsk
Årsstudium i friluftsliv
Årsstudium i musikk
Årsstudium i friluftsliv
Årsstudium i engelsk
Årsstudium i samfunnsfag
Bachelor i engelsk
Master i logopedi
Master i Praktisk kunnskap
Bachelor i teaterproduksjon og skulespillerfag

Levanger
Levanger
Levanger
Bodø
Bodø
Levanger
Bodø
Bodø
Bodø
Levanger

BAYRK
LEKROPP
MAGLU1-7

Bachelor, yrkesfaglærerutdanning
Lektorutdanning i kroppsøving/idrett
Master grunnskolelærerutdanning 1-7

MAGLUN1-7
MAGLU5-10

Master grunnskolelærerutdanning 1-7
Master grunnskolelærerutdanning 5-10

MAGLUN5-10
MAMUS

Master grunnskolelærerutdanning 5-10
Master i musikk og ensembleledelse

Bodø
Levanger
Bodø
Levanger
MO
Bodø
Levanger
MO
Levanger

BALU
MAGLULU1-7
MALGLUSØ1-7

Bachelor i lulesamisk språk
Master i Lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1-7
Master i Sørsamisk grunnskolelærerutdanning 1-7

Bodø
Bodø
Levanger

BATRE
Nytt!
BABLUD
BABLUV
BABLUS
BABLU

Bachelor i trening
Årsstudium personlig trener
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning
Bachelor, barnehagelærerutdanning

Bodø
Bodø
MO
Vesterålen
Bodø
Bodø

PP1N

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere

Bodø

PPAN

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere

Bodø

Samme som 1. året i BAENG

Samme som 1. året BATRE
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-17

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

22.11.2019

Dekanvedtaknr.

85/19

Sak: Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen (7 år)

Vedtak:
Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023
godkjennes.
Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Forslag til revidert plan for reakkreditering ved HHN ble behandlet i lokalt utdannings utvalg (UUHHN), i møte 6-19 (19. november 2019), sak 65/19.
Handelshøgskolen utarbeidet i 2017 en syvårsplan for reakkreditering av studieprogram. Da porteføljen har
endret seg noe, er det behov for en revidering av denne. Under er det gikk en oversikt over program som
allerede er reakkreditert, eller nye akkrediterte program. I oversikten inngår to program som fortsatt er i
prosessen. I tillegg er det foreslått en videre plan for de gjenværende programmene. Vedlagt saken finnes
retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram ved Nord.
(Re)akkrediterte studieprogram ved HHN:
• Bachelor i økonomi og ledelse (2017)
• Master i regnskap og revisjon (2017)
• Master i beredskap og kriseledelse (2017)
• Bachelor i digital organisasjon og økonomi (2017)
• Årsstudium i økonomi og ledelse (2017)
• Bachelor i regnskap (2017)
• Trafikklærer (2019)
• Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet (i prosess 2019)
• Årsstudium i luftfartsledelse (i prosess 2019)
Plan for videre reakkreditering:
• MSc i global ledelse (2020)
• MBA i strategi og ledelse (2021)
• Bachelor i internasjonal markedsføring (2021)
• Siviløkonom / Master of Science in Business 2 år (2022)
• Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid (2022)
• MBA i teknologiledelse (2023)
• Bachelor i eiendomsmegling (2023)
MSc i global ledelse prioriteres for reakkreditering i 2020. Programmet hadde sist gang opptak i 2018, da
under navnet MSc in Energy Management: International Governance and Business. Sammenlignet med
studieplanen det året, er tre av emnene i første semester byttet ut, andre semester beholdes som før, tredje
semester utvides studentenes muligheter for utveksling, og fjerde semester beholdes til arbeid med
masteroppgaven (i grove trekk). I tillegg er opptakskravene endret. Med bakgrunn i disse endringene, bør
programmet reakkrediteres i løpet av de neste par årene, og foreslås da allerede i 2019.
I 2021 foreslås både Bachelor i internasjonal markedsføring og MBA i strategi og ledelse reakkreditert. HHN
overtok Bachelor i internasjonal markedsføring fra FBA i 2019. Det er utarbeidet forslag til ny studieplan som
blir gjeldende fra kull 2020. I store trekk er programmets innhold beholdt som før, men det er gjort en del
strukturelle endringer. Emner som tidligere ble tilbudt av FBA er erstattet med emner fra HHN. Det legges
opp til obligatoriske emner de første to årene, mens siste år gis studentene muligheter til å innvirke på et
studieløp med valgemner, praksis, utveksling og bacheloroppgave. Som før kan studentene velge emner som
kvalifiserer dem til MSc in Business, eller de kan velge bort dette, for eksempel ved å ta praksis i utlandet.
Fakultetet er pålagt å gjennomføre en reakkreditering av programmet innen 2021.
Det andre programmet som er planlagt for reakkreditering i 2021 er MBA i strategi og ledelse. Programmet
gjennomgår en revidering i 2019. Fram til 2019 har HHN hatt et MBA-program i Bodø og et tilsvarende ett i
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Stjørdal, i tillegg til MBA i ledelse i Bodø. Nå samkjøres disse programmene ved at MBA i ledelse utvides til
både Bodø og Stjørdal, det tilbys to profiler per studiested og programmet endrer navn til MBA i strategi og
ledelse. I opprinnelig 7-årsplan for reakkreditering, var MBA-programmene ført opp for 2022. På grunn av
endringene i programmet, foreslås det framskyndet til 2021.
Da gjenstår fire program: Siviløkonom/Master of Science in Business, Økonomi, markedsføring og ledelse,
deltid, MBA i teknologiledelse og Bachelor i eiendomsmegling. Disse foreslås fordelt ved at de to førstnevnte
reakkrediteres i 2022 og de to sistnevnte i 2023.
Fordelingen av program er vurdert ut fra behov for reakkreditering som konsekvens av endringer i
programmet, med bakgrunn i universitetets retningslinjer. Samtidig forsøkes det å holde en noenlunde jevn
fordeling av program i syvårsperioden, da dette er svært krevende prosesser. Det er nødvendig for å sikre at
hensikten med reakkrediteringen også er oppnåelig: Å dokumentere at programmet oppfyller
Studietilsynsforskriften, men ikke minst utvikle programmet der nødvendig om forskriften ikke er oppfylt.
Reakkreditering må anses som utviklingsarbeid, og ikke bare dokumentasjonsarbeid, om innsatsen som
legges inn i disse prosessene skal kunne forsvares. Fakultetet må da ha kapasitet til å følge opp
endringsbehov for de ulike programmene.

Innstilling:
Revidert plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023
godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05281-25
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalger 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

STUDIEKALENDER (AKADEMISK KALENDER) FOR STUDIEÅRET 2021-2022
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2021-2022.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studiekalenderen gir oversikt over viktige datoer og viktige tidsfrister for studentene. Neste års
studiekalender vedtas av rektor i desember året før, etter råd fra sentralt Utdanningsutvalg.
Framlagte kalender er videreføring fra inneværende studieår, med noen viktige endringer;
•

Studentregistreringsperioden for høstsemesteret endres fra 15. september til 1. september.
Det er opplyst at dette er samme frist som de fleste universitet benytter. I tillegg får en rekke
forhold endret frist fra 15. september til 1. september; frist for betaling av semesteravgift,
semesterregistrering, emnepåmelding, eksamensoppmelding og søknad om tilrettelegging.

•

Informasjonsmøte i vårsemesteret for internasjonale utvekslingsstudenter har tradisjonelt
vært avholdt første mandag etter nyttår. Vårsemesteret 2022 er dette mandag 3. januar.
Leder for Enhet for internasjonalisering melder at det er for knapt tid , og at vårsemesteret
2022 blir oppstart mandag 10. januar.

•

Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet har flere bestemmelser som omtaler
studiekalender, jamfør vedlegg. Etter revisjon av forskriften, som trer i kraft 1. januar 2021 er
det to nye frister som skal inn i studiekalenderen; §4-2 (2) søknadsfrist for overgang fra
tilsvarende studium ved annen institusjon og § 4-7 (4) frist for gjenopprettelse av studierett.
Begge forhold ivaretas av fakultetene, og det bør være felles frister. Fakultetene oppfordres
til å ha med forslag til felles frist til Utdanningsutvalgets møte for drøfting og avklaring.

Faste årlige frister og spesielle datofestede frister
Noen av fristene i studiekalenderen har faste datoer, eksempelvis frist for semesterregistrering.
Andre frister er flytende i forhold til årskalenderen, eksempelvis hovedperiode for eksamen. Disse
fristene er markert med ukedag i kalenderen.
Oppstart av studieåret
Oppstart av studieåret og informasjon til studentene er lagt til uke 32, som for de fleste av landets
universiteter og høgskoler. Selve undervisningen starter for de aller fleste campusbaserte studieprogrammene i uke 33; fra mandag 16. august. Nord universitet dekker et langstrakt geografisk
område og har mange studiesteder, nevnt fra sør til nord; Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos, Mo i
Rana, Bodø og Vesterålen. Studiekalenderen viser dato for åpning av studieåret på alle
studiestedene. Dato for studiested Vesterålen mangler per i dag, og fastsettes før saken oversendes
rektor for endelig godkjenning.
Sykepleieutdanning ved studiested Namsos og Levanger melder at de har behov for oppstart av
undervisning allerede i uke 32, på grunn av tett logistikk mellom teoriundervisning og praksis.
Oppstart av undervisning besluttes av den enkelte utdanning i dialog med eget fakultet. Felles
oppstart av studieåret er aller viktigst for nye studenter, som skal ha velkomst-opplegg og
fadderordning mv.
Hovedperiode for eksamen
Fordeling mellom antall uker til undervisning og antall uker til eksamen, er alltid en kilde til diskusjon.
Faglærerne ønsker gjerne lengst mulig periode til undervisning, mens studieadministrasjonen som
organiserer eksamensavviklingen, uttrykker ønske om mere tid til eksamensavvikling. Den emneansvarliges beslutning om antall vurderinger på det enkelte emne og valg av vurderingsform, samt
totalt antall eksamensavviklinger har betydning for eksamensavviklingen på det enkelte studiested.
Studiekalenderen definerer hovedperiode for eksamen. Det kan imidlertid være tilfeller med
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undervisning innenfor eksamensperioden, og det kan også være tilfeller med avvikling av både
ordinær eksamen og ny eller utsatt eksamen utenfor eksamensperioden.
Informasjon og publisering
Når rektor har vedtatt studiekalenderen, blir informasjon om denne formidlet til fakultetene mv.
Studiekalenderen oversettes til engelsk, og både norsk og engelsk versjon publiseres på
universitetets hjemmeside. Studentene må ved semesterregistrering bekrefte at de er opplyste om
studiekalenderens frister, og semesteravgift må være betalt før registreringen er ferdig.

Studiekalender for studieåret 2021-2022
Høstsemesteret 2021
1. juli. – 1.sept.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 9.aug.

Orienteringsdag for internasjonale studenter ved studiestedene Bodø, Steinkjer og Levanger

Tirs 10.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Bodø.
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene ons 11. – fred 13. aug.

Ons 11.aug.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiestedene Stjørdal, Levanger,
Steinkjer, Namsos og Mo i Rana
Fakultetsvise åpningsprogram samme dag.
Orientering for de enkelte studieprogrammene tors 12. – fred 13. aug.

?
Man 16.aug.
1.sept.

Offisiell, felles åpning av studieåret for studenter ved studiested Vesterålen
Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram
NB: Noen studieprogrammer har start før eller etter denne dato. Sjekk egen timeplan!
Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i høstsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i høstsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i høstsemesteret
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret og evt. videre

1.sept.
30. sept.

Siste frist for å søke utveksling til utlandet i vårsemesteret (hovedfrist 20. januar)
Frist for valg av studenttillitsvalgt for det enkelte studieprogram.

Man 15.nov.-fred 17.des

Hovedperiode for eksamen i høstsemesteret (5 uker)

1. des.

Start studentregistrering for vårsemesteret

Vårsemesteret 2022
1. des.- 1.feb.

Studentregistreringsperiode (inkluderer frist for betaling av semesteravgift)

Man 3.jan.

Undervisningen starter etter timeplanen for de fleste studieprogram.
NB: Noen studieprogrammer har start etter denne dato. Sjekk egen timeplan!

10.jan.

Orienteringsdag for internasjonale utvekslingsstudenter og internasjonale
fellesgradsstudenter ved studiested Bodø

20.jan.

Hovedfrist for å søke utveksling til utlandet; dvs både utveksling kommende høstsemester,
neste studieår (2 semestre) samt neste vårsemester

1.febr.

Frist for å betale semesteravgift og fullføre semesterregistrering i vårsemesteret
Frist for emnepåmeldinger i vårsemesteret
Frist for oppmelding til eksamener (ordinær, ny, ekstraordinær og utsatt) i vårsemesteret.
Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret og evt. videre

Man 9.mai-fred 17.juni

Hovedperiode for eksamen i vårsemesteret (6 uker)
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Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet
Revidering av forskriften behandlet av styret på møtet 28.10.2020 (115/2020)
Trer i kraft fra 01.01.2021.
Nedenfor vises de bestemmelser i forskriften som sier noe om hvilke frister som skal fremgå av
studiekalender;
§ 3-1. Studieåret
(1) Undervisningsterminer fastsettes av styret og framkommer i studiekalenderen. I studiekalenderen
framkommer også viktige frister studentene skal forholde seg til.
(2) Studiekalenderen angir hovedeksamensperiode.
§ 4-2. Lokalt opptak
(1) For studier hvor opptak ikke er regulert av forskrift om opptak til høgre utdanning, kan søknad
sendes til universitetet innenfor de frister som fremgår av universitetets hjemmesider. Rektor kan
vedta retningslinjer for lokalt opptak og vurdering av realkompetanse som opptaksgrunnlag.
(2) Studenter som søker overgang fra tilsvarende studium ved annen institusjon, kan søke direkte til
aktuelt fakultet. Søknadsfrist for slikt opptak fremgår av studiekalender.
§ 4-7. Nytt opptak etter opphør eller tap av studierett
(1) Studenter som har mistet studieretten må som hovedregel søke opptak på nytt på ordinær måte,
og kan få godskrevet tidligere beståtte emner etter bestemmelsene i § 5-1.
(2) Studenter som har mistet studieretten etter bestemmelser i denne forskriften, og som mangler
en tredjedel eller mindre av det antall studiepoeng som kreves for å fullføre et gradsgivende
studieprogram, kan søke til fakultetet om å få gjenopprettet studieretten til studieprogrammet.
Gjenopprettelse av studieretten kan kun innvilges dersom det er ledig kapasitet på det kullet hvor
søkeren plasseres inn. Dersom studieretten gjenopprettes, skal studenten tildeles ny
studierettsperiode i tråd med gjeldende utdanningsplan. Om studenten blir forsinket, og dette ikke
skyldes innvilget permisjon, kan ikke studieretten forlenges med mer enn ett semester.
Gjenopprettelse av studieretten etter denne bestemmelsen kan innvilges kun en gang. Søknad om
gjenopprettelse av studieretten kan ikke innvilges hvor studieprogrammet er lagt ned, så fremt ikke
annet følger av nasjonale rammeplaner. Søknad om gjenopprettelse kan ikke innvilges dersom den
totale studierettsperioden vil bli vesentlig lengre enn det som fremgår av § 6-2, 3. ledd.
(3) Ved nytt opptak må studenten følge studieplanen for det kull han eller hun tas opp til.
(4) Søknadsfrist for gjenopprettelse av studierett etter denne bestemmelsen skal fremgå av
studiekalenderen. Gjenopprettelse av studierett etter denne bestemmelsen kan tidligst få virkning
fra kommende semester.
§ 8-4. Tilrettelegging ved eksamen
(1) Kandidater som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan gjennomføre eksamen på ordinær
måte, kan etter søknad innvilges tilrettelegging ved eksamen.
(2) Søknad om tilrettelegging må fremsettes innen de frister som fremgår av studiekalenderen. I
tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det
foreligger andre særlige grunner til fristoversittelsen, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike
tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn en uke før eksamen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

20/02994-2
Klikk her for å skrive inn tekst.
Toril Irene Kringen
Møtedato
09.12.2020

HØRING- ENDRINGER I UTDANNINGSSTØTTELOVEN, UNIVERSITETS- OG
HØYSKOLELOVEN OG FAGSKOLELOVEN
Forslag til vedtak:
Innspill i saken tas med i det videre arbeidet med høringssvaret
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Sammendrag
Departementet har sendt ut høring med forslag til endringer i utdanningsstøtteloven, universitets- og
høyskoleloven og fagskoleloven som gjelder behandling av personopplysninger på enkelte områder
innenfor utdanningsstøtte og høyere utdanning. I tillegg foreslås enkelte endringer i opplæringsloven
og i studiekvalitetsforskriften, da de henger faglig sammen med innholdet i høringsnotatet.
Digitalisering har medført at behovet for deling av data og samarbeid er blitt større. Ved behandling
av personopplysninger må personvernregler følges. Det betyr blant annet at det må foreligge et
rettslig grunnlag før behandling av personopplysninger kan skje, et såkalt behandlingsgrunnlag. Det
kreves ofte et supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett for at slik behandling skal være tillatt. Mange
av forslagene i denne høringen gjelder å få på plass dette rettsgrunnlaget, uten at det medfører noen
reell endring i dagens virksomhet for universitetene.
Endringsforslag i høringen som kan ha innvirkning på universitetenes virksomhet:
• Lånekassens rett til å innhente personopplysninger fra utdanningsinstitusjoner utvides til å
omfatte flere enn selve søkeren og låntakeren.
• Det innføres en plikt for NOKUT og institusjonene til å samordne sin praksis om godkjenning
av høyere utenlandsk utdanning
• Endring i hvilke opplysninger som kan lagres i database for statistikk om høyere utdanning
(DBH).

Saksframstilling
I det videre omtales i hovedsak de endringsforslag som omhandler universitetets virksomhet. Andre
endringsforslag nevnes kort. Departementet ber om
Endringer i utdanningsstøtteloven
• Forslag til endringer i Lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)
kan sammenfattes slik:
• Generell hjemmel for behandling av personopplysninger for vurdering av rettigheter og
plikter etter utdanningsstøtteordningene
• Adgang til å ta avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av
personopplysninger, forutsatt at regelverket er egnet til dette og at krav til forsvarlig
saksbehandling er oppfylt
• Adgang til å benytte personopplysninger ved utvikling og test av IT-systemer, under
forutsetning av at det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å benytte anonyme eller
fiktive data
• Adgang til å benytte personopplysninger når det er nødvendig for utredning og evaluering av
utdanningsstøtteordningene
• Adgang til å benytte personopplysninger for å tilpasse informasjon til søkere og låntakere om
rettigheter og plikter
• Presiseringer og endringer i gjeldende adgang til innhenting av opplysninger fra andre
offentlige instanser og fra offentlige og private utdanningsinstitusjoner
• Adgang til å hente inn personopplysninger underveis i utfylling av nettsøknad
• Adgang til å utlevere navn, fødselsdato og opplysninger om periode med utdanningsstøtte til
andre lands utdanningsstøttemyndigheter for kontroll av om vedkommende mottar dobbel
støtte.
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Departementet ser behov for å gjøre adgangen til å hente inn nødvendige opplysninger fra
utdanningsinstitusjoner noe mer fleksibel. Innhentingen vil fremdeles være klart begrenset, og
kravene i personvernforordningen vil sette viktige rammer for innhentingen. Departementet vil
videreføre en klar regulering av hvilke personer Lånekassen kan hente inn opplysninger om. I tillegg
til de personer som er omfattet av innhentingsadgangen etter gjeldende regler, er det behov for å
åpne opp for å hente inn opplysninger om noen flere personer som har tilknytning til søkeren eller
låntakeren. En klar forutsetning er at opplysningene skal ha betydning for søker eller låntakers
rettigheter etter utdanningsstøtteloven med forskrifter.
Departementet foreslår at opplysninger kan hentes inn fra utdanningsinstitusjoner, uten at det er
avgrenset til opplysninger om søkere og låntakere. Adgangen vil uansett være begrenset av
nødvendighetskravet, og det vil være lite aktuelt å hente inn opplysninger om andre enn søkere fra
utdanningsinstitusjonene. Adgangen til å hente inn opplysninger fra utdanningsinstitusjoner må
videreføres. Det foreslås imidlertid noen endringer som innskrenker Lånekassens adgang til å hente
inn opplysninger om personer som ikke er søkere i Lånekassen.
Endringer i universitets- og høyskoleloven
I Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) er det
foreslått endringer i reglene om:
• Register over vedtak om godkjenning av utenlandske studier (GAUS)
• Innføre en plikt for NOKUT og institusjonene til å samordne sin praksis om godkjenning av
høyere utenlandsk utdanning
• NOKUTs behandling av personopplysninger av særlig kategori og automatisert behandling
ved behandling av søknader om godkjenning av utenlandske utdanninger
• Tilgjengeliggjøring av NOKUTs vedtak om godkjenning av utenlandske utdanninger i
Vitnemålsportalen
• Deling av vitnemål og dokumentasjon av oppnådd kompetanse i Vitnemålsportalen
• Endring av betegnelsen Vitnemålsportalen til nasjonal portal for deling av vitnemål og
dokumentasjon av kompetanse.
• Endring i hvilke opplysninger som kan lagres i database for statistikk om høyere utdanning
(DBH).

Register over vedtak om godkjenning av utenlandske studier (GAUS) og plikt for NOKUT og
institusjonene til å samordne sin praksis
Departementet foreslår at det inntas en forskriftshjemmel til å fastsette nærmere regulering av
GAUS, herunder hvilke personopplysninger som kan registreres. Universitets- og høyskoleloven § 3-5
femte ledd vil dermed være behandlingsgrunnlaget for behandling av opplysninger i registeret og vil
fastsette en plikt for NOKUT og utdanningsinstitusjonene til å registrere opplysninger og gi en rett til
innsyn i opplysninger fra andre institusjoner
Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for NOKUT og institusjonene til å samordne sin
praksis om godkjenning av høyere utenlandsk utdanning etter § 3-4 og § 3-5 og registrere vedtak.
I studiekvalitetsforskriften foreslår departementet å endre § 6-2 Institusjonenes godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning til en egen bestemmelse om GAUS, med hjemmel i den foreslåtte uhl. §
3-5 femte ledd.
Departementets endringsforslag er ment å tydeliggjøre i regelverket hvilke opplysninger som skal
behandles i registeret, hvem som har plikt til å rapportere, og hvem som er ansvarlig for GAUS. Dette
vil sikre at både institusjonene, NOKUT og Unit har gode behandlingsgrunnlag for å dele og behandle
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personopplysninger etter formålene med registeret. Registeret bidrar til samordning av praksis på
tvers av institusjonene og sørger for likebehandling. I tillegg sikrer det at enkeltpersoner ikke får flere
vedtak om godkjenning av samme utdanning fra ulike institusjoner.

NOKUTS behandling av personopplysninger og tilgjengeliggjøring av NOKUTs vedtak om godkjenning
av utenlandske utdanninger i Vitnemålsportalen
Departementet foreslår å lovfeste et rettslig grunnlag for å gjøre det tydelig at NOKUT kan behandle
personopplysninger av særlig kategori ved vurdering av søknader om godkjenning av utenlandsk
utdanning og opplæring. Opplysningene må enten være gitt av søkeren selv eller være innhentet
med samtykke fra søker. NOKUT skal aldri spesifikt innhente slike opplysninger, men vil av og til
måtte behandle slike fordi de inngår i dokumenter som er nødvendige for å vurdere søknaden.
Departementet foreslår å lovfeste et uttrykkelig behandlingsgrunnlag for at NOKUT skal kunne fatte
vedtak om godkjenning av utenlandsk opplæring og utdanning basert på automatisert
saksbehandling. Departementet foreslår at det tas inn en presisering om at personen vedtaket retter
seg mot kan kreve at det overprøves manuelt.
Departementet foreslår at NOKUT skal kunne dele sine vedtak via Vitnemålsportalen. Det foreslås et
nytt ledd i uhl. § 3-4 som sier at fødselsnummer, D-nummer og informasjon om at en person har
godkjenningsvedtak hos NOKUT kan registreres i vitnemålsportalen. Videre foreslår departementet å
presisere at vedtak kun kan deles når dette bestemmes av den registrerte selv.

Deling av vitnemål og dokumentasjon av oppnådd kompetanse i Vitnemålsportalen
Departementet foreslår å oppheve dagens forskrift og videreføre enkelte presiseringer fra forskriften
i lov. Dette gjelder blant annet at dokumenter som kan deles via portalen, kun kan verifiseres i sin
opprinnelige form. Dette betyr at opplysningene kun kan bekreftes som ekte når man får tilgang til
dem via den tidsavgrensede lenken som genereres når den registrerte initierer deling. En utskrift
eller et skjermbilde fra portalen er ikke gyldig og kan ikke brukes som bekreftelse på kompetanse.
Departementet foreslår at formålet til portalen utvides til å omfatte vitnemål, karakterer, annen
dokumentasjon av oppnådd kompetanse og vedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning. Dette
er ment å omfatte alle former for dokumentasjon av kompetanse fra grunnskole til og med høyere
utdanning. Dokumentasjon av oppnådd kompetanse kan også gjelde dokumentasjon utenfor det
formelle utdanningssystemet.
Forslaget til endringene i regulering av portalen innebærer at det må gjøre tekniske endringer i
utformingen av behandlingsgrunnlaget for at det kan innhentes opplysninger til portalen fra
universiteter og høyskoler.

Endring i hvilke opplysninger som kan lagres i database for statistikk om høyere utdanning (DBH)
Departementet foreslår at det i uhl. § 7-8 andre ledd inntas at det i DBH kan behandles opplysninger
om søkere til universiteter og høyskoler i tillegg til studenter.
Det foreslås at universitetenes rapportering til DBH utvides til også å gjelde søkeres og studenters epostadresser. Departementet ber spesifikt om høringsinstansenes vurdering av dette forslaget.
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av
informasjon om universiteter og høyskoler. DBH inneholder data om studenter, søkere, utdanning,
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forskning, personale, museum, areal, økonomi og selskapsdata. For å oppfylle formålene med DBH er
det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren
på individnivå. Etter departementets syn er det behov for å ha data både om søkere til og studenter
ved universiteter.
Departementet mener det er et er et klart behov for å ha tilgang til e-postadresser. I dag blir ulike
kandidatundersøkelser gjennomført etter endte studier, noe som er viktig for å følge
sysselsettingssituasjonen både for nyutdannede kandidater og noen år etter fullført utdanning, og å
få tilbakemelding på relevans og kvalitet i utdanningene. Dette er avgjørende for å evaluere
resultatet av gjennomført høyere utdanning og for framtidig politikkutvikling og styring av sektoren.
E-postadressene benyttes for å spørre kandidater (uteksaminerte studenter) om de vil delta i ulike
undersøkelser. I dag gjennomføres kandidatundersøkelser og lignende etter at e-postadresser er
innhentet fra de enkelte institusjonene. Institusjonene har hjemmel til å utlevere disse så sant
mottakende institusjon har et behandlingsgrunnlag. Dette vil typisk være forskning etter
personopplysingsloven § 8. Lagring av e-postadresser i DBH vil være effektiviserende for både
utdanningsinstitusjonene og for forskningsinstitusjonene. Departementet vurderer det slik at dette
ikke vil innebære særlige konsekvenser for den enkelte registrertes personvern.
godkjenning av høyere utenlandsk utdanning etter § 3-4 og § 3-5 og registrere vedtak.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03462-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Jørn Magne Hansen

Saksgang Møte 09.12.2020

Møtedato

NOKUT UNDERVISERUNDERSØKELSE 2021 - INFORMASJON OM
GJENNOMFØRING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om gjennomføring underviserundersøkelse 2021 til
orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Underviserundersøkelsen og NIFUs tidsbruksundersøkelse: Gjennomføring våren 2021
NOKUT skal våren 2021 gjennomføre underviserundersøkelsen i fullskala for andre gang. Forrige
gang undersøkelsen gikk ut var høsten 2017.
Bakgrunn og formål:
NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om
undervisernes syn på utdanningskvalitet. Målet med NOKUTs Underviserundersøkelse er å gi et
representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av forhold som har betydning for
arbeidet med kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen er et supplement til
studentundersøkelsen Studiebarometeret. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til
hjelp for fagmiljø, institusjoner og myndigheter i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk
høyere utdanning.
Underviserundersøkelsen blir kombinert med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig
ansatte i universitets- og høgskolesektoren, som er et sentralt ledd i utarbeidelsen av den nasjonale
FoU-statistikken. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres
derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og
begrense rapporteringsbyrden.
Mer om undersøkelsen:
Underviserundersøkelsen er en periodisk undersøkelse som gjentas hvert 3.-4. år, i motsetning til
Studiebarometeret for universitet og høyskoler som sendes ut hvert år. Undersøkelsen går ut til
vitenskapelig ansatte ved universitetene og høyskolene, og omfatter de fleste undervisnings- og
forskningsstillinger slik de er kategorisert i DBH, inkludert rekrutteringsstillinger som stipendiat og
postdoktor.
Underviserundersøkelsens tema inkluderer blant annet undervisning og læring, kvalitetskultur og
utviklingsmuligheter. Tematisk sett vil det være noe overlapp med Studiebarometeret for
universiteter og høyskoler. Alle vitenskapelig ansatte får de samme spørsmålene.
Tidsbruksundersøkelsen er tett knyttet til den nasjonale FoU-statistikken, som utarbeides av NIFU.
Vitenskapelige og faglige ansatte fordeler sin arbeidstid på ulike aktiviteter, som FoU, undervisning,
veiledning, formidling og administrasjon, og informasjon om dette er helt sentralt for å beregne
ressursinnsatsen til FoU. De internasjonale retningslinjene for utarbeidelse av FoU-statistikk (OECDs
Frascati-manual, 2015) anbefaler tidsbruksundersøkelser minst hvert 5. år. Siste undersøkelse i
Norge gjaldt 2016.
Formidling av data til institusjonene og offentliggjøring av resultater:
På samme måte som for Studiebarometeret vil Nord universitet få grafiske rapporter som gjør det
mulig å få god oversikt over data fra egen institusjon og sammenligne disse med nasjonale tall.
Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert i nettportalen studiebarometeret.no, i en egen fane.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/04690-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 09.12.2020

Møtedato
09.12.2020

STATUS MED FLU SITT ARBEID MED RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK
UTVIKLINGSARBEID (JF. FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar redegjørelse i møtet om status for FLU sitt arbeid med retningslinjer
for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prodekan for utdanning (FLU) Vegard Sellæg Brenne, redegjør nærmere om saken i møtet.

Vedlegg:
Roy Waade: Sluttdokument Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid.

linjer for kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. forskrift om ansettelse og opprykk) - 18/04690-7 Status med FLU sitt arbeid med retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid (jf. forskrift om ansettelse og opprykk) : Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid

Hvorfor og hvordan finne gode kriterier for poenggivende
arbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid?
Sluttdokument utarbeidet av Roy Waade, 30.juni, 2020
(på grunnlag av tidligere dokument utarbeidet av Kanestrøm/Waade (2017 og 2018), og ulike
innspill fra kunstfagene høsten 2019, bl.a. fra Vesterlid Strøm og Orset og Rapport og fra
NTNU (april 2016): Kvalitet i kunstnerisk virksomhet)

Vårt formål med dette arbeidet har vært å:
-gi en presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
-vise til relevant arbeid som er gjort for å sidestille KU med kreditert forskningsarbeid
og argumentere for viktigheten av en slik sidestilling
-drøfte noen utfordrende aspekt ved å finne resultat-indikatorer for KU
-presentere forslag til vurderingsrammer og vurderingskriterier for KU, som skal prøves ut
(evt. som et pilot-prosjekt) ved FLU, Nord Universitet,

Bakgrunns-perspektiver
Kunstnerisk utviklingsarbeid er en vid overskrift og defineres på ulike måter. Vi velger å følge
UHR sin definisjon av Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU): KU er kunstneriske prosesser som
fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt (UHR 06). I vår sammenheng vil vi
også tilføye at kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter må sees i forhold til
institusjonenes og de ulike fagområdenes rammer og målsettinger.
KU forstås som en kunstnerisk parallell til forskning, og er nedfelt i «Lov om universiteter og
høgskoler» fra 1995, jf. § 1-3, a–e.
Her står det at universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap
b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
c) forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser
d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid
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e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid. (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15).
I forhold til likestillingsprinsippet betyr det også at kunstnerisk utviklingsarbeid skal defineres
inn i utdanningsinstitusjonenes totale FoU-virksomhet. Lov og forskrift bidrar slik til at KU i
prinsippet kan bli verdsatt og få annerkjennelse, tilsvarende tradisjonell forskning.
En slik verdsetting er viktig, også for at kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utdanning kan
utvikle strategier, basert på kunstnerisk kompetanse som er forankret i institusjonenes mål for
sin FoU- virksomhet.
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/hdk/2006/0018/ddd/pdfv/297219200606060.pdf)
.
I «Lov om universiteter og høgskoler» har altså kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og
forskning vært sidestilt siden 1995. Når en ny modell for resultatbasert omfordeling av
forskningsmidler til universiteter og høgskoler («tellekant-systemet») ble innført i 2006, ble
imidlertid kunstnerisk utviklingsarbeid holdt utenfor. Imidlertid ønsket UFD (i
Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005): «Vilje til forskning») å få vurdert: «.. om det var mulig
å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid». På grunnlag av dette ble UHR
derfor bedt av departementet (14.10.05) om å gjennomføre en studie der en skulle se om det
var mulig og hensiktsmessig å utvikle resultatbaserte indikatorer for KU. UHR oppnevnte
dermed en arbeidsgruppe (mars, 2006), ledet av professor Harald Jørgensen (Norges
musikkhøgskole) som skulle utrede dette, ut ifra følgende mandat:
1. Er det mulig å utvikle resultatbaserte indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid?
Det nevnes bl.a. følgende funksjonskrav til slike indikatorer:
De skal være enkelt operasjonaliserbare. Dette forstås som at den virksomhet som
inngår i indikatorene skal kunne identifiseres og klassifiseres på en enkel måte.
De skal ha etterprøvbare data. Dette forstås som at informasjonsgrunnlaget for å
avgjøre om noe inngår i en indikator skal ha data som er varige og kan etterspores.
De skal være valide, dvs. gi informasjon om det de utgir seg for å beskrive.
Indikatorene kan fungere som grunnlag for fordeling av midler mellom universiteter og
høgskoler i et enkelt og forutsigbart resultatbasert finansieringssystem. En utregningsmodell
skal heller ikke være for komplisert og kreve for mye administrative ressurser. Dette tilsier at
omfanget på indikatorer bør være begrenset. At systemet skal være forutsigbart kan knyttes
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opp mot kravet om operasjonaliserbare indikatorer, der forholdet mellom innsats og resultat
på faktorene er forutsigbart. Det må være forutsigbart for institusjonene hva som ligger til
grunn og forårsaker omfordelingen av ressurser.
Slik vi ser det, var det altså ikke få krav departementet stilte til arbeidet med å finne gode
indikatorer. Og man kan vel spørre seg om det var realistisk å komme fram til gode
indikatorer med slike «strenge rammer». Men går det an å finne andre mer fleksible rammer,
eller gjør det saken bare enda vanskeligere og mer uoversiktlig?
Sidestilling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid kom som et resultat av forestillingen
om at forskning og KU måtte sees separat, noe også Jørgensen-utvalget (2007) forholder seg
til. Men er det likevel mulig å se forskning og kunst sammen? Finnes det noen fellesområder
eller i det minste noen felles tangerinspunkt? Selv om det i Stortingsmelding 18 (2012-2013)
sies lite om KU, uttrykkes det imidlertid at man legger et «bredt forsknings-begrep til grunn»
og at kunstnerisk utviklingsprogram er en viktig del av dette. Jørgensen-utvalget uttrykte at
«all kunstnerisk virksomhet, skapende som utøvende, inneholder et sterkt element av
refleksjon, der ideer og handlinger prøves ut og vurderes, der metoder involveres og anvendes
eller forkastes» (2008:14)- og hvor det også eksemplifiseres at det kan være snakk om både
implisitt og eksplisitt refleksjon. (I nyere retningslinjer for Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid (PKU) vektlegges refleksjon som en uløselig del av kunstneriske prosesser).
Kan (bør) man dermed se sammenhenger mellom kunstnerisk refleksjon og forskning? Er
ikke forskning også refleksjon og utprøving, om enn med andre metodologier eller metoder og f.eks. ofte mer eksplisitt enn implisitt? «Malterud-utvalget» mener det er:.. relevant å
drøfte om det ville være aktuelt å erstatte begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid med
kunstnerisk forskning- da som sidestilt med vitenskapelig forskning. Men utvalget ender opp
med å anbefale fortsatt å bruke KU-begrepet, ettersom det er innarbeidet og har en tydelig
plass i lover, forskrifter og finansieringskilder.
Begge utvalgene viser til viktigheten av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som
«kvalitatitv garantist».
UHR-rapporten «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år
med kunstnerisk utviklingsarbeid»- påpeker at: Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid må ikke
oppfattes som utviklingsarbeid [...] ved kunstutdannings-institusjonene. Kunstnerisk
utviklingsarbeid er et eget begrep, og må ses som en parallell til både grunn-forskning,
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anvendt forskning og utviklingsarbeid. Dagens kunstneriske utviklingsarbeid rommer hele
spekteret av forskning og utviklingsarbeid for fagområdet kunst, og oversettes til engelsk som
artistic research.
(http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf,
s.35)

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Nord U.
Kunst- og kulturfagene er representert i alle utdanninger ved Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag (FLU), både på bachelor-, master – og ph.d.-nivå. På Nord universitets
nettside står det om forskningsaktiviteten ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag (FLU) blant annet:
Forskningsaktiviteten har en særlig vektlegging av profesjonspraksis, og omfatter også
disiplinrettet forskning med relevans for de ulike utdanningene. Forskningen ved
fakultetet skal bidra til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap innenfor ulike
fagområder. Hensikten er å utvikle både profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den
forskningsbaserte kunnskapen relatert til dette. (Nord universitet, 2019)
En presisering av forsknings- og utviklingsoppgaver ved FLU er nedfelt i dokumentet
«Normer og prinsipper for organisering av undervisningspersonalets årsverk 2019-2020» (s.
7-8). Retningsgivende resultatkrav for poenggivende publisering for ulike stillingskategorier
er presisert, men når de gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid er følgende avsnitt nedfelt i
dokumentet:
Kunstnerisk utviklingsarbeid er faglig, kunnskapsbasert virksomhet som er likestilt
med forskning ved fakultetet.
Kunstnerisk utviklingsarbeid foregår både i ansattes forskningstid og gjennom
eksternfinansierte prosjekter. Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid registreres i
forskningsdatabasen Cristin.
Det er samme krav til publisering for kunstnerisk utviklingsarbeid som for FoU for
øvrig. Alternativt kan utviklingsarbeidet være eksternt finansiert eller basert på
fagfellevurdert utviklingsarbeid iht. egenutviklede prinsipper.
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Det må være et mål for det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Nord universitet at
kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter er knyttet tett opp mot virksomheten
innenfor de ulike lærerutdanningene og i henhold til Nord universitets strategi.
I strategidokumentet 2020 «Nord universitets visjon, faglige styrke og profil», under
overskriften «Forskning», presiseres at universitetet skal «sikre aktivitet og fokus på
kunstnerisk utviklingsarbeid» (s. 16). Ut over dette, er begrepet kunst- og fraværende i
dokumentet. Dette anser vi som svært uheldig, både fordi kunst- og kulturfagene har en
relativt stor plass i Nords studieportefølje og fordi kunst- og kulturfagene er en viktig
identitetsmarkør for universitetet.
Hensikten med etableringen av belønningssystemet var å stimulere til mere forskning.
Mye tyder på at dette systemet videreføres i sin nåværende form, rettet mot vitenskapelig
forskning. Det økende krav til vitenskapelig poengproduksjon har fått så stort fokus at det
kan, etter vår mening, «kvele» de andre oppgavene som knyttes til FoU-begrepet i
lærerutdanningen – bl.a. Kunstnerisk utviklingsarbeid. På mange måter blir
publikasjonspoengene «kvalitetsstempelet» som setter standarden for lærerutdanningenes
FoU-virksomhet. Vårt alternative «vurderingssystem» håper vi kan bidra til en prosess som
kan føre til en bedre balanse mellom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hvordan skal man dokumentere og evaluere kunstnerisk utviklingsarbeid?
Når man i akademisk sammenheng skal dokumentere og publisere sitt utviklingsarbeid, skjer
det gjerne gjennom forskningsartikler og fag-/lærebøker. Dette er de sikreste «produktkanaler» for å gi institusjonene økonomisk uttelling, og særlig gjelder dette
forskningsartiklene. Men når det gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, vil en slik
dokumentasjonsform ofte være lite egnet for å få fram kunstneriske prosesser og kunstneriske
produkt. «Procedures for peer review, publications, conferences, examination and
theory/practice relationships commonly differ from, or have no counterpart in articstic
research”, mener Frisk, Johansson & Lindberg-Sand (2015, s. 7).
I NTNU`s Rapport: “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” (april 2016)
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konstanteres det (i kap. 3) at det er vanskelig, men «ikke umulig» å etablere kriterier for
kvalitet i kunst. Det sies videre: «Vår tilnærming er at kvalitetsbegrepene er forskjellige
kunstartene imellom, og at det derfor – helt parallelt med forskning – må defineres kriterier ut
fra fagenes egenart. Samtidig bør det være mulig å finne noen gjennomgående
kvalitetskriterier for kunstfeltet» og: «Gjennomgående kriterier vil være mest relevante når
det gjelder kvalitet av resultatet, men kan også omfatte utviklingsarbeidet som ligger forut. I
mange sammenhenger er det vanskelig å skille de to og dessuten fruktbart å foreta en samlet
vurdering av prosess og resultat» (s.18).
Når det gjelder eget vurderings-system for KU- sies det i rapporten:
I den modellen for registrering av kunstneriske resultater vi har foreslått ovenfor (kap.
4), skjer den første silingen av kunstneren/medarbeideren selv. I noen tilfeller vil de
resultatene hun eller han fremmer kunne understøttes av fagfellevurderinger, i andre
tilfeller ikke. På trinn 2 i prosessen, ved faggruppe/institutt, skjer en ny vurdering,
både av dokumentasjonen og av selve resultatet. Finnes det ingen adekvat
fagfellevurdering av resultatet før, må den foretas nå. På trinn 3, fakultetsnivået,
foregår det i vår modell ingen kontinuerlig fagfellevurdering, bare en formell kontroll
av dokumentasjon.
Dette viser at NTNU pr i dag heller ikke har noe vurderingssystem som strekker seg utover
faggruppe-nivået. De foreslår at: Fakultetet bør imidlertid iverksette eksterne evalueringer
med jevne mellomrom for å sikre at kvalitetsvurderingene er konsistente i tid og rom (s.19)

Publiseringskanaler
I NTNU-rapporten sies det at det innen forskningsverdenen finnes det et utall mulige kanaler
for vitenskapelig publisering, men at en tilsvarende «flora av kvalitetssikrede
publiseringskanaler» ikke finnes kunstfeltet, men at det likevel finnes «kanaler og arenaer for
de ulike kunstformene som har særlig prestisje og som blir assosiert med jevnt høy kvalitet.
Det kan dreie seg om spesielle festivaler, utstillinger, konkurranser, gjestespill hos kjente
ensembler, internasjonale priser, utgivelser på renommerte plateselskaper og lignende.
Parallelt med forskning kan det også være forlag og tidsskrifter innen kunstfeltet som holder
spesielt høy kvalitet». (s. 19-20).
Selv om det i dag finnes tidsskrift og journaler som imøtekommer ulike kunstneriske
dokumentasjonsformer i større grad, som f.eks. The Journal for Artistic Research (JAR), som
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er særlig opptatt av begrepet «practice as research» og som nevnes spesifikt i UHRs nevnte
rapport «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med
kunstnerisk utviklingsarbeid»:
Ideen om JAR kom opp i 2010 som svar på en erkjent mangel på relevante
internasjonale publiseringskanaler for artistic research. Intensjonen er å utvikle en
fagfellevurdert publikasjon som omfatter flere og mer relevante uttrykks- og
dokumentasjonsformer enn kun tekstlig publisering. JAR baserer seg på
fagfellevurdering ut fra en mer åpen og utprøvende holdning til hva som kvalifiserer
bidraget som artistic research.
(http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf,
s.25).
UHR-rapporten nevner også Christopher Fraylings «trikotomiske» inndeling av forskning i
kunst: research into art, research for art og research through art. Dette viser hvilke ulike
perspektiver man kan se eller arbeide med kunsten ut i fra- og da med ulike fokus og
dokumentasjonsformer). Hilde S. Blix (UiT) illustrerer også noe av dokumentasjonsproblematikken med KU, særlig knyttet til utdanningsinstitusjonene: Kunstnerisk arbeid
dokumenterer seg selv. Det ligger i dets natur. Men et kunstverk dokumenterer ofte også noe
ut over seg selv. I det kunstneriske uttrykket manifesteres også prosessene som ligger bak
verket, i tillegg til kunstnerens ideer, følelser og budskap. Hvorfor bringe opp dokumentasjon
som problemstilling da?, spør hun. Likevel er det nødvendig, slik Blix påpeker videre, at:..
det stilles større krav til dokumentasjonsmåter for kunstnere og kunstneriske arbeider som er
en del av en utdannings- og FoU-institusjon, ettersom formidling er en sentral del av
universitetenes virksomhet. (Podium #04/2009, https://en.uit.no/Content/432496/Om%C3%A5-dokumentere-kunstnerisk-arbeid-Podium-4-side-6.pdf).
Krav til dokumentasjonsmåter innen KU er altså nødvendig både for å utvikle ulike «språk»
og ulike begrepsapparat for å kunne kommunisere med og om kunsten: Både for å gjøre
kunsten tilgjengelig for flere og ikke minst i en universitets og høgskole- kontekst, å kunne
formidle kunnskaper og estetiske opplevelser om kunst og kreativitet, både i forhold til
prosesser og produkt- og også i forhold til å kunne vurdere både kunst og kunstneriske
opplevelser. Men skal man «oversette» kunstneriske prosesser og produkter til diskursivt
språk, slik det ofte kreves i akademia, vil mye av de kunstneriske uttrykkene enten reduseres
eller i verste fall forsvinne i ord og begrep. Lise Hovik mener at man i kunstneriske
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forskningsprosjekt må «finne sitte eget språk» (Gjærum/Rasmussen, 2012:82). Ikke minst vil
ulike kunstuttrykk kreve ulike «språk» og ulike dokumentasjonsformer. Men er akademia
villig til å gi kunstnerisk utviklingsarbeid denne «romsligheten» og samtidig likestille KU
med mer tradisjonell akademisk forskning? Og er det realistisk å kunne evaluere kunst på
samme måte som man f.eks. evaluerer kvaliteten på en artikkel i et akademisk tidsskrift? En
del utredningsarbeid er gjort på dette området og vi vil nå vise til «Jørgensen-utvalget», 2007
og UHR-rapporten: «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år
med kunstnerisk utviklingsarbeid»- leder for arbeidsgruppa var Nina Malterud.

Forskning og undervisning
Skal man problematisere de ulike hovedfeltene innen høgskole/universitets-systemet, kan man
også stille spørsmål ved undervisningens plass og «belønning» i forhold til forskning. I
nettavisen «Khrono» kunne man (3. febr 2015) lese om statssekretær Bjørn Haugstads
uttalelser om at undervisning må få større betydning og status i høgskoler og universitet:
Undervisning har i praksis mye mindre prestisje enn forskning. Man kan spørre seg om man
ikke bør sette noen mer formelle krav til undervisningskompetanse på lik linje med forskning,
sier Haugstad til Khrono. Han understreker at det per i dag ikke er noen ting i veien for at det
kan stilles slik krav, men at landets høgskoler og universiteter gjør det bare ikke.
Muligheten til å legge vekt på undervisning og ikke bare forskning når man skal vurdere
tilsetting og/eller opprykk for en førsteamanuensis til professor, for eksempel, har ligget der
lenge, men den blir bare ikke benyttet, sier Haugstad, som mener at man ikke bare bør legge
vekt på antall forskningspublikasjoner og dermed hvor god forsker man er, men også mer
formelt på hvor god man er til å undervise også.
Khrono kan også fortelle at dette er tanker som er i tråd med det NOKUTs ansvarlige for
tilsynsvirksomheten, Øystein Lund, la fram på kontaktkonferansen for høyere utdanning, hvor
han tok «til orde for at de kunne ønske seg en form for meritterende system for undervisning
på lik linje med forskning».
(http://www.khrono.no/2015/02/undervisning-ma-telle-mer, publisert 20.febr.2015).
Begrepet meritterende brukes også ved vurdering av kunstnerisk utviklingsarbeid, men hva
rommer dette begrepet? (Bør følges opp- Nils ringer Øystein Lund)..
Ved NTNU ville man gjøre forskningsformidling meritterende og etablerte for noen år siden et
Formidlingsutvalg, som bl.a. mener at formidlingskompetanse bør bli et tellende kriterium
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ved ansettelse i fast vitenskapelig stilling. Utvalget skisserer tre strategier for å øke omfanget
av forskningsformidling ved NTNU. Den første dreier seg om å motivere og dyktiggjøre de
ansatte, hvor de mener de fleste kan lære seg å bli gode formidlere. Strategi 2 dreier seg om å
etablere et «faglig og teknisk støtteapparat for formidling». Her tenker man seg bl.a. kyndig
hjelp fra formidlingskonsulenter, et kompetansenettverk for formidling i massemedier og
kontaktmøter mellom presse og fagmiljøer. Den tredje strategien er å «heve den
allmennrettede formidlingens status i forhold til tradisjonell vitenskapelig formidling».
Dokumentert kompetanse i allmennrettet formidling må telle som meritterende element i
forbindelse med ansettelser og stillingsopprykk, mener utvalget, omtrent som pedagogiske
meritter er viktige. (https://www.ntnu.no/universitetsavisa/1298/fomidlingsutvalg.html)

Hva med «treenigheten» forskning, pedagogisk utviklingsarbeid og KU?
I forhold til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) og FoU-systemet sorterer PU ofte under U`en
(Utviklingsarbeid). Men PU kan også, både indirekte og direkte, resultere i både rapporter og
visse typer artikler, og ikke minst i lærebøker- som på sin side ikke blir «belønnet» gjennom
tellekant-systemet. Er dette logisk og rettferdig? Kan det gjøres noe med dette, gjennom at
også lærebøker kan fagfellevurderes og nivå-kategoriseres? Det bør ikke være noen umulig
oppgave, selv om det vil være ressurskrevende- sannsynligvis i enda større grad enn
fagfellevurderinger knyttet til fagartikler. Et annet spørsmål vi vil stille er om ikke forskning,
kunstnerisk utviklingsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid også kan sees mer i sammenheng
og styrke og komplettere hverandre. Kan disse områdene eksempelvis betraktes slik man gjør
i Artografi, hvor man forsøker å se helhetlig på de tre ulike «funksjonene» Artist, Researcher,
Teacher? Vi mener dette bør være et svært interessant FoU-felt i nær fremtid, og noe som kan
gi en mer helhetlig tenkning om våre 3 «roller» i skjæringspunktet kunstner, forsker og
pedagog. Ikke minst vil det kunne gi økt forståelse og respekt (og sidestillelse) og kunne åpne
opp for nye perspektiver og forståelse for sammenhenger mellom disse feltene.
Men vi vil nå gå tilbake til vårt hovedanliggende i denne omgang, arbeidet med å forsøke å
evaluere (og likestille) kunstnerisk utviklingsarbeid.

Leavy, DKS og Ønskekvist-modellen
Patricia Leavy, viser i sin “Handbook for Artsbased Research” (2018) hvordan man kan
evaluere kunstuttrykk på ulike måter, og anbefaler “flexible criteria” (s. 575). Hun viser bl.a.
9
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til Joe Norris sin «P-modell», hvor han tenker seg kunstbaserte uttrykk evaluert uti fra de fire
p`ene: Pedagogy, Polititics, Poiesis & Public Positioning. Leavy selv foreslår en liste med
“Seven umbrella categories”: Methodology (how the research was carried out and the
rationale for it), Usefulness (of the research), Public Scholarship (accessibility to diverse
audiences), Audience response, Aesthetics/Artfullness, Personal fingerprint/Creativity &
Ethical practice. (575 ff).
For å konkretisere hva som ligger i kunstnerisk utviklingsarbeid og hvordan det kan evalueres
i norsk sammenheng, vil vi forsøke å vise en side av det gjennom å ta utgangspunkt i DKS
(Den kulturelle skolesekken) sine produksjoner, ettersom bl.a. flere av våre ansatte er
delaktige i slike produksjoner. Det som er særlig interessant i denne sammenheng er at
Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) som administrerer DKS bruker «kvalitetsindikatorer»
for å vurdere de ulike produksjonene, særlig med tanke på kunstnerisk kvalitet og
formidlingsevne. I sitt vurderingsarbeid for performativ kunst bruker de ofte «Ønskekvistmodellen», som er utviklet av tre forskere ved Aarhus Universitet: Jørn Langsted, Karen
Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. I sin bok: Ønskekvisten- En håndbog i evaluering af
teater, dans og musik (2008) gis veiledning i hvordan man kan evaluere kunstnerisk kvalitet i
performativ kunst, hvor de ønsker å utvikle et «samtalerum, hvor der på en strugtureret måde
kan føres dialog om kunstnerisk kvalitet og om de elementer, denne kvalitet består av». (s. 7).
Modellen bygger på de tre begrepene Villen, Kunnen og Skullen, hvor: Den kunstneriske vilje
er en udtryksvilje og en kommunikationsvilje. Den er et engagement, båret af, at kunstnerens
behov for å få fremført det, han/hun vil, her og nu, og tilskueren opfatter dette som et
oprigtigt engagement eller engageret opriktighet (s.16).
Når det gjelder kunnen, dreier det seg om evner og ferdigheter, men også profesjonalisme og
personlig preg, mens skullen innbefatter: det etiske og estetiske samlet. Det er et spørgsmål
om, at kunsten tager os med dybt ind i os selv- og tager os med uden for os selv. Men i vår
sammenheng nevnes også et annet viktig aspekt, nemlig at kulturinstitusjoner har
kulturpolitiske oppgaver de er satt til å gjøre, og som er innarbeidet i deres målsettinger eller i
«deres aftaler med offentlige myndigheter» (s. 15-19 ff). Fokus på skullen vil dermed kunne
begrense faren for «privatisering» av KU, slik vi ser det.
Sture Kvarv, forklarer modellen og bakgrunnen for modellen slik (i Nordisk kulturpolitisk
tidskrift, nr. 1/2004): Initiativet til Ønskekvistmodellen kom fra kulturpolitikere i Århus
kommune i Danmark. De kulturpolitiske aktørene må i blant ta stilling til kunstnerisk kvalitet
innenfor teater, dans og musikk (performativ kunst). Men disse aktørene har følt seg usikre og
10
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uten holdepunkter i vurderingen av kunstnerisk kvalitet innenfor performativ kunst.
Ønskekvistmodellen er tenkt å dekke behovet for vurderingskriterier. Den skal kunne komme
til nytte i planlegging, vurdering av søknader, inngåelse av kontrakter og i evaluering av
kunstneriske prosjekter. Med andre ord har modellen både kunstneriske og kulturpolitiske
anvendelsesmuligheter. Samtidig er ikke modellen tenkt som et vurderingssystem bestående
av kvantitative kvalitetsindikatorer, men er snarere et rom for systematisk og nyansert samtale
om kunstnerisk kvalitet.
(https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/498/Onskekvist.pdf?sequence=1)
Rikskonsertene uttrykte det slik:
Villen, Kunnen og Skullen er ikke alltid noe som ligger helt fremme i dagens lys i et
performativt kunstverk, og som bare lar seg samle opp og oppfatte av hvem som helst. Å
bestemme et kunstnerisk uttrykks villen, kunnen og skullen, krever både viten og analyse.
Når vi konstruerer vårt samtalerom, så velger vi ikke å plassere villen, kunnen og skullen som
tre vinkelspisser på en trekant, noe vi i og for seg godt kunne gjort. Men gjorde vi det, ville vi
få et lukket rom. Vi oppfatter tvert imot villen, kunnen og skullen som tre vektorer/piler som
trekker i hver sin retning, og som utgjør en kjerne som samtalen om kunstnerisk kvalitet kan
ta utgangspunkt i, og som man kan vende tilbake til underveis.
Modellen er som alle modeller karakteristisk ved at det ikke er et bilde av den samlede
virkelighet. Denne modellen skal snarere oppfattes som noe man kunne kalle et
samtaleapparat. Det er en modell for strukturering av samtaler og utsagn om kunstnerisk
kvalitet.
(https://www.google.no/search?q=rikskonsertene+%C3%B8nskekvistmodellen&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=4mxVV-LxLoyr8weg0pXoBg).

Oppsummerende tanker om vårt arbeid så langt- og punkt vi ønsker
tilbakemelding på
1. I forhold til tidligere nasjonale utredningsarbeid gjort i forhold til KU: «Vekt på
kunstnerisk utviklingsarbeid» («Jørgensen-utvalget», 2007) og UHR-rapporten: «Forskning
og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med kunstnerisk
utviklingsarbeid», samt NTNU-rapporten : “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” ( 2016), ser vi
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at det ikke lett verken å få sidestilt KU med forskning eller finne gode resultatindikatorer for
KU. Vi tror likevel at det er mulig, gjennom å nærme seg KU-dokumentasjon på en litt mer
fleksibel måte. The Journal for Artistic Research (JAR) forsøker bl.a. å imøtekomme dette
ved å basere seg på fagfellevurdering ut fra en mer åpen og utprøvende holdning til hva som
kvalifiserer bidraget som artistic research (og de er også opptatt av practice as research).
Videre tror vi analyseverktøyet Ønskekvist-modellen kan være et eksempel på et redskap for å
komme i gang med et slikt arbeid og imøtekomme både strukturell tenkning og kunstnerisk
sensitivitet.
2. Er forskning og KU ulike områder eller bør de også kunne sees sammen, f.eks. i forhold til
FoU-tildelinger? Som forsker og kunstner kan det være snakk om både implisitt og eksplisitt
refleksjonsarbeid: Som forsker er du f.eks. i Aksjonsforskning først «implisitt» i forskningen
og deretter eksplisitt, og slik kan det ofte være med en kunstner også. UHR-rapporten (2015)
drøfter om det er relevant å bytte ut begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid med kunstnerisk
forskning, men mener KU er et såpass innarbeidet begrep at det bør videreføres. Imidlertid
presiserer de at: Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid må ikke oppfattes som utviklingsarbeid
[...] ved kunstutdannings-institusjonene. Kunstnerisk utviklingsarbeid er et eget begrep, og
må ses som en parallell til både grunn-forskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, jf.
bl.a. «Frascati-manualen» (2002), hvor FoU (R&D) defineres gjennom at det er kreativ
virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap. UHR-utvalget mener videre at
dette indikerer at KU må forstås som en del av et bredt forsknings-begrep i dag, ettersom
begrepet forskning nå brukes oftere om kunstnerisk virksomhet og i mer utvidet sammenheng.
(s.35).

Forslag til konkrete løsninger for merittering og poenggivning for kunstnerisk
utviklingsarbeid ved Nord universitet
I forhold til FoU-virksomhet kan man tenke at KU i det foreslåtte pilotprosjektet får en egen
«pott» fra FoU-ressursen ved FLU, Nord U. Tildeling av FoU-ressurs kan foregå slik: Hver
«KU-ansatt» ved Nord Universitet sender inn en søknad (etter oppgitt mal og til oppgitt søkedato) til dekan om hva som skal vurderes som KU-arbeid for gjeldende år (noe de til en viss
grad også gjør ved Norges Musikkhøgskole). Dekan sender søknaden videre til en kommisjon
som oppnevnes for vurdering av KU-søknader (fagfelle-vurdering). Om det skal være en egen
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kommisjon for musikk, drama/teater og kunstfag - eller felles, må vurderes fra år til år, sett i
forhold til innsendte søknader.
Overordnede retningslinjer som skal sikre FoU-omfang og kvalitet i kunstnerisk
utviklingsarbeid:
•
•
•
•
•
•

•
•

Pilot: Intern prøveordning iverksettes for perioden 2020-2023.
Bruk av tid til kunstnerisk utviklingsarbeid skal som FoU-arbeid for øvrig, avklares
med faggruppeleder og kan tildeles stillingskategoriene etter gjeldende normer.
Kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter skal være knyttet tett opp mot
virksomheten innenfor de ulike lærerutdanningene og i henhold til Nord universitets
strategi.
Kunstnerisk utviklingsarbeid skal registreres i Cristin.
Kunstnerisk utviklingsarbeid skal fagfellevurderes og poenggives av en tverrfaglig
sammensatt gruppe med høy kunstfaglig kompetanse
Kunstnerisk utviklingsarbeid meldes inn til vurdering årlig, til fastsatte frister og etter
gjeldende prosedyrer og kriterier for hvert enkelt kunstfag. Det stilles også krav om at
eksternfinansierte prosjekter skal dokumenteres og fagfellevurderes på en
hensiktsmessig måte.
Omfanget av arbeidet som er investert må dokumenteres gjennom et refleksjonsnotat
som synliggjør det kunstneriske utviklingsarbeidet som produkt og prosess.
Bildedokumentasjon, film, lydopptak, arbeidsskisser eller tilsvarende legges ved.
Arbeidet som fagfelle-vurderes skal:
o være på høyt/faglig kunstnerisk og/eller kunstfagdidaktisk nivå
o vise egenart og originalitet
o vise kunstnerisk refleksjon og bidra til ny kunnskap, erfaring og innsikt
o ha relevans og samsvare med fagfeltets rammer og målsettinger ved Nord
Universitet

Noen momenter til videre diskusjon (også for evt., en arbeidsgruppe/komite):
• Hvilke spesifikke/konkrete kriterier skal ligge til grunn for tildeling av forskningstid –
kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor hvert enkelt kunstfagområde?
• Hvordan synliggjøre dette og få aksept/akkreditering for det utøvende og
kunstpedagogiske arbeidet vi gjør, bl.a. sammenlignet med publikasjonspoengsystemet i «akademia»? Og er det viktig, eller kan vi tenke en annen type
akkreditering? F.eks.: 5 KU-poeng = 1 publiseringspoeng
• Forslag til spesifikke kriterier for merittering og poenggivning bør utarbeides i
fellesskap for å sikre at kriteriene og poengsystemet er relevante og har gyldighet for
hvert enkelt fagområdes egenart. Dette synliggjøres i en egen tabell for hvert enkelt
fagområde (se forslag på neste 5).
• Fagfellevurderingen må baseres på en viss grad av skjønnsmessig vurdering.
• Kriteriene må ikke være så rigide at kunstfagpersoner faller utenfor systemet.
• Kriteriene må ikke være så rigide at det avgrenser nyskapende og innovative
kunstprosesser eller kunstprodukter
• Hvordan skal fagfellekomiteen settes sammen og finansieres i dagens Nord-situasjon?
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•

Hva med «dobbelt bokføring»: FoU-tid utløser ressurser, og fagpersonen mottar
samtidig honorar eksternt for det kunstneriske utviklingsarbeidet. Skal en del av
honoraret gå til institusjonen på lik linje med forskningspublikasjoner?

Veien videre…
Vår foreslåtte tidsplan ser slik ut:
-Medio juni: Innspill og sluttføring av «rapporten» leveres Forskningsutvalget og leder
- Høsten 2020: Forslaget behandles og vedtas.
-Mars 2021: Arbeider sendes inn til redaksjonsgruppe (kun for det siste skoleåret?)
-April 2021: Komite (er) etableres
-Mai/juni 2021: Arbeidene bedømmes og gir grunnlag for FoU-ressurs/poeng innen KU

Etter en prøveperiode, er tanken vår at man kan, hvis forslaget har fungert etter hensiktene,
løfte arbeidet til et nasjonalt nivå. Det vil i så fall kunne betraktes som et nasjonalt
pilotprosjekt, ettersom det er ingen som har klart å finne egnede kriterier for poenggivende
arbeid innen KU før..

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15, «Lov om universiteter og høgskoler»,
1995, Kunnskapsdepartementet 2006 (lest, 10.3. 2017)
Frisk, Henrik Johansson, Karin & Lindberg-Sand, Åsa (2015): Acts of Creation-Thoughts on
artistic research supervision. Höör, Brutus Östlings Bokförlag Symposion
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-ogkunst-og-kulturfag/forskning (lest 6.2.2018)
https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitetStrategi-2020.pdf, (lest 4.2.2019)
http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/i9e87d801-71b1-4518-a915-9d8e890c9a42/2015forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf, (lest, 10.11. 2017)
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)
http://www.jar-online.net/ (lest, 1.11. 2018)

NTNU`s Rapport: “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” (1.april 2016) (lest, 11.9. 2018)
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https://www.ntnu.no/documents/1262755726/1268954456/Kvalitet_i_kunstnerisk+virksomhet_end
elig_april-2016.pdf/495635d1-91e2-4601-8cfb-0eceab1692f4 (lest 14.3.2020)

Podium #04/2009, https://en.uit.no/Content/432496/Om-%C3%A5-dokumentere-kunstneriskarbeid-Podium-4-side-6.pdf.
http://www.khrono.no/2015/02/undervisning-ma-telle-mer, publisert 20.febr.2015 (lest 2.10.
2018)
(https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/498/Onskekvist.pdf?sequence=1) (lest 1.2.2018)
https://www.ntnu.no/universitetsavisa/1298/fomidlingsutvalg.html
Langsted, Jørn/ Hannah, Karen/ Rørdam Larsen, Charlotte (2008): Ønskekvisten. En håndbog
i evaluering af teater, dans og musik. Århus , Forlaget Klim,
Leavy, Patricia (2018): Handbook for Artsbased Research, New York , The Guilford Press.
Springgay/ Irwin m. fl. (2008): Being with A/r/tography. Rotterdam,
Sense Publishers.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget har allerede fått informasjon om prosjektet Kvalitet i praksis tidligere
(møte 10. mars 2020). Utdanningsutvalget fikk presentert en prosjektskisse som var under
arbeid. Da universitetet ble nedstengt i midten av mars, ble det ble besluttet at prosjektet
skulle utsettes til høsten.

Status
Det har foregått et arbeid via UNIT om gjennomføring av piloter for implementering av
Arbeidslivsportalen i sektoren. Etter det vi forstår planlegges implementering av portalen
ved Nord universitet i løpet av første kvartal 2021. Dette vil inngå som en viktig del av
prosjektet. Innretning og prioritering av hva prosjektet skal bidra med for øvrig er også
konkretisert noe. Følgende områder har prioritet i prosjektet slik skissen er nå:
1. bidra til at NOKUT-rapportene om kvalitet i praksis blir kjent, og at rapportene brukes
i arbeidet med å forbedre kvaliteten i praksis.
2. identifisere forbedringsområder og foreslå tiltak.
3. bidra til å gjøre praksis faglig og økonomisk bærekraftig.
4. bidra til å implementere Arbeidslivsportalen.
5. utvikle felles avtalemaler om gjennomføring av praksis.
6. legge til rette for erfaringsdeling
Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe og to tilhørende arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene skal bidra med kompetanse og arbeidskapasitet i prosjektet.

1

2

3

4

Bestilling
Bidra til at NOKUT-rapportene om
kvalitet i praksis kjent, og at
rapportene blir brukt i arbeidet
med å forbedre kvaliteten i praksis
Identifisere forbedringsområder og
foreslå tiltak

Bidra til å gjøre praksis faglig og
økonomisk bærekraftig

Implementere Arbeidslivsportalen.

Hvordan
Gjennom arbeidet i både prosjektgruppa og arbeidsgruppene vil
innholdet i NOKUTs rapporter bli kjent.

Prosjektet må aktivt innhente erfaringer og kunnskap fra ulike
kilder, om hvordan de ulike partene opplever kvaliteten i praksis,
og identifisere forbedringsområder. Prosjektet må vurdere om
det skal foreslås tiltak til forbedring, eller om funn bør følges opp
på annen måte. Dette kan avklares med prosjekteier underveis.
Prosjektet må identifisere mulighetsrommet for å kunne
gjennomføre praksis på en mere bærekraftig måte, og samtidig
ivareta kvaliteten. Dette gjelder både den faglige og den
administrative delen av praksis.
Det opprettes to arbeidsgrupper for å bistå prosjektgruppa:
Arbeidsgruppe 1 – Faglig og økonomisk bærekraft
Arbeidsgruppe 2 - Arbeidslivsportalen
Prosjektet skal utarbeide en implementeringsplan for hvordan
universitetet og våre praksisinstitusjoner skal ta i bruk
Arbeidslivsportalen.
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UNIT gjennomfører pilot høst 2020. Det planlegges oppstart i
løpet av første kvartal 2021 for institusjoner som skal ta i bruk
portalen.
Prosjektet må også utarbeide nye prosessbeskrivelser og rutiner.

5

Utvikle felles avtalemaler om
gjennomføring av praksis

6

Erfaringsdeling

Knyttes til Arbeidsgruppe 2
Utvikle felles avtalemaler til bruk ved NORD som både sikrer
studentene læringsutbytte og tydeliggjør ansvar og forventning
til leveranse av partene. NOKUTs råd om kvalitetssikring av
praksis, skal brukes som grunnlag for utformingen av nye maler.
Det må sikres at bruk av Arbeidslivsportalen blir med i
praksisavtalene.
Prosjektet må bidra til å fremme læring på tvers av studiesteder
og fakulteter.
Kartlegge gode erfaringer og historier/opplevelser hos
studentene – storytelling

Det planlegges å få på plass en prosjektleder fra de vitenskapelig tilsatte. «Oppdraget»
tenkes lyst ut internt, og det er en forventning om at prosjektet inngår i arbeidet med å
utvikle en utdanningsfaglig CV hos den som blir valgt. Videre vil det være ønskelig med
erfaring fra utdanninger med praksis.
Det er avsatt 500 000 kr til gjennomføring av prosjektet. Dette vil gi arbeidstimer til ledelse
av prosjektet og driftsmidler. Prosjektperioden er satt til 2021. Prorektor for utdanning er
prosjekteier.

Hva
Nedsette prosjektgruppe og avklare mandat
Møte med prosjektdeltakere
Sak i UU- orientering om prosjektet
Beslutningspunkt 1
SAK i UU – Status
Beslutningspunkt 2
Beslutningspunkt 3
Levere rapport
Behandle sluttrapport i UU
Styresak?

Når
Desember 2020
4. desember 2020, kl 10
Desember 2020
Mars/april 2021
Mai/juni 2021
Juni 2021
Oktober 2021
Desember 2021
Januar/februar 2022
Mars 2022
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03784-7
Levi Gårseth-Nesbakk
Monica Brobak

Saksgang

Møtedato
09.12.2020

MELDING TIL STORTINGET 7 - INTERNASJONAL STUDENTMOBILITET I HØYERE
UTDANNING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
I sist del av 2018 , ble universitetene , høgskoler og studentorganisasjoner blant andre, bedt
om å gi innspill til ny Melding til Storting om internasjonal studentmobilitet i høyere
utdanning. Tidligere Forsknings – og utdanningsminister Iselin Nybø møtte rektorat, dekanat
og andre inviterte til et møte i Bodø 25.mars 2019 for å diskutere nærmere Nords respektive
innspill. Grunnet pandemien ble meldingen lagt fram 30.oktober 2020.
Det overordnede målet med stortingsmeldingen er å bidra til en kulturendring i universitets og høyskolesektoren slik at internasjonal mobilitet blir en integrert del av alle
studieprogrammer.
Perspektivmeldingen(Meld.St. 29), Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld.st. 16) ,
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld.St. 4), Norges tilslutning til
Lisboakonvensjonens godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning , og Norges
tilslutning til en ny global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner (UNESCO) er alle
inkludert som rasjonale for regjeringens langsiktige utdanningspolitikk.
Omstilling og endring krever at utdanningsinstitusjonenes integrerer internasjonalt
samarbeid i det daglige virke i en mer helhetlig ramme.

Saksframstilling
Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrensene er forutsetninger for å
håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Globale utfordringer
krever globale løsninger.
Forskning og utdanning må utvikles gjennom samarbeid og sammenligning med gode miljøer
i utlandet.
Regjeringens tiltak i meldingen er langsiktige og ambisiøse. Studenter skal møte
internasjonale perspektiver, et internasjonalt læringsmiljø, få internasjonal erfaring og
kompetanse ved en økt tilrettelegging av studentmobilitet i den respektive
utdanningsinstitusjonens studieprogram.
Regjeringens ambisjon om at halvparten av studentene på sikt skal ha et studie- eller
praksisopphold i utlandet, vil kreve en betydelig innsats av utdanningsinstitusjonene.
Det vil medføre at den andre halvparten møter et likeverdig internasjonalt perspektiv
hjemme.
Utdanningssektoren må redusere sitt klimaavtrykk. Meldingen nevner dette spesifikt og
fremhever at verdien av internasjonal studentmobilitet rettferdiggjør økt reiseaktivitet,
samtidig som alternative og mer klimavennlige løsninger skal ivareta det internasjonale
samarbeidet, og spesifikt studentutveksling.
Det fremheves at universiteter og høyskoler må bevisst utvikle en kulturendring innad i
organisasjonen som en faktor for å fremme internasjonaliseringsarbeidet.
Den viktigste forutsetningen er et internasjonalt orientert og aktivt fagmiljø hvor
internasjonal studentmobilitet er en integrert del av alle studieprogrammer.
Studenter skal møte en forventning om å reise ut, og utdanningsinstitusjoner skal bedre
legge til rette for studentmobilitet, i mye større grad enn det som er realiteten i dag.
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Noen stikkord: (hovedsakelig hentet fra St.M 7 . side 9- 21)
1. Studentmobilitet inngår i det strategiske arbeidet for å styrke kvalitet og relevans.
2. Studentmobilitet er basert på institusjonelt samarbeid der både forskning og
utdanning som regel inngår.
3. Regelverk og finansieringsordninger skal stimulere til økt studentmobilitet.
4. Ledelse, faglige ansatte og administrasjon og studenter bidrar til en kulturendring
5. Arbeids- og næringsliv etterspør og verdsetter studenters utenlandserfaring.

Viktige hovedformer for internasjonalisering er:
- Utveksling av studenter og ansatte
o Hver utvekslingsavtale må tilpasses studietilbudets nivå, omfang og egenart
- Samarbeid om utvikling av studietilbud og undervisningstilbud
o Studenter ser at studietilbud i utlandet innpasses, har et tydelig
læringsutbytte og er faglig relevant
- Samarbeid om hele gradsstudier som dobbeltgrad eller fellesgrader.
Meldingens fokus er faglig relevans, eierskap og muligheter , jfr en Verden av muligheter.
Meldingen definerer et tydelig skille mellom typer og kategorier av studentmobilitet:
Utveksling ut av Norge: studieopphold i utlandet innpasses som en del av studentens grad
hjemme.
Utveksling til Norge: studieopphold i Norge innpasses som en del av studentens grad
hjemme.
Internasjonale helgradsstudenter som kommer til Norge.
Utgående helgradsstudenter fra Norge.
Internasjonalt praksisopphold / annen nærings – og arbeidslivstilknyttet mobilitet
Korttidsmobilitet: student tar hele eller deler av obligatorisk praksis i rammeplanstyrte
utdanninger i utlandet. Her vil incentivordningen komme denne modellen til gode.
Virtuell utveksling/mobilitet – uten fysisk forflytning. Begrepet og konseptet er under
utredning, og er ikke en del av kategorien Utveksling per 2020.
Blandet mobilitet: kombinasjon av fysisk mobilitet(korttidsmobilitet) og virtuell utveksling.
Blandet mobilitet er under utvikling og er en del av det nye Erasmus+ program 2021 – 2027.

•
•

Eksempler på tiltak:
Det ønskes at flere studenter reiser på utveksling til ikke-engelskspråklige land.
Regjeringen ønsker økt utveksling til og fra prioriterte samarbeidsland, og at
studentutvekslingen skjer gjennom finansieringsordninger som støtter
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•
•
•

•
•
•

utdanning/forskningsprosjekter og skaper synergier mellom Horisont Europa ,
Erasmus+, EØs-midlene , NOTED, Utforsk, Intern abroad, Nordplus, Intpart etc
Frivillig utveksling er forventet.
Studenter må selv aktivt melde seg av forventet utreise. I fellesgrader er
studentutvekslingen en innebakt/obligatorisk bestanddel i gradsløpet.
Utvekslingsoppholdet skal gi et godt faglig utbytte, være arbeidsrelevant og er
praktisk gjennomførbart.
Samarbeidsavtaler forventes være tett knyttet til fagmiljø. Det vil si formalisere
forskningssamarbeid ved å inkludere tilrettelagte utvekslingsavtaler, øke andel
vitenskapelige ansatte som reiser ut, og inkludere forskningselementer der det er
mulig.
Regjeringen vil legge til rette for pilotprosjekter for å øke utveksling i rammestyrte
utdanninger.
Det vil komme en egen nasjonal Erasmus+-strategi i 2021.
En arbeidsgruppe vil ha en tydeligere og mer strategisk nasjonal politikk for hvilke
utenlandske gradsstudenter Norge skal tiltrekke seg. Det legges mer til rette for at
disse kandidatene kan forbli, sett opp mot nasjonale kompetansebehov (recruit and
retain).

Lenke til Meld. St. 7:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/
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FØRSTE UTLYSNING MERITTERING AV FREMRAGENDE UNDERVISER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk informerer nærmere om saken i møtet.

Vedlegg:
Skjermprinter presentasjon fra seminar om utdanningsfaglig kompetanse 25.11.2020
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Talking: Levi Gärseth- Nesb

• M ed ut gangspunkt i st ort ingsmeldingen Kultur f or kvalitet skal
inst it usj onene som ledd i ut vikling av kvalit et i egne st udieprogram
st yrke den pedagogiske og didakt iske kom pet ansen t il eget
fagpersonale
• Et av virkemidlene er egen meritt eringsordning for kvalit et i
undervisning
• Del av en helhet lig karrierepolit ikk for vit enskapelig ansat t e
• Rekt orvedt ak dat ert 08.01.2020 regulerer overordnede ram mer for
ordningen
NORD
University
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Talking: Levi Gärseth- Nes

• M erit t eringso rd ning ret t es ku n m ot enkelt personer so m
søkere

• S kere til st at us so m m erit t ert u nderviser m å ha minst fem
års erfaring fra undervisning i høyere utdanning, og kan
være:
• Først eamanuensis, professor, først elekt or eller dosent

• Krit eriene fo r m erit t ering er lik fo r alle so m søker

NORD
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Talking: Levi Gärseth- Nes

• Søkere innleder søkeprosesse n på sam me måt e som de gj ør o m de søke r på en st illing eller
o pp ry kk.
• M e ritt eringso rd ninge n er universitet sovergripende
• Søker via Jo bbNo rge-po rt alen
• Sent ralt nedsat t f aglig ko m it e som skal vurdere søkerne.
• Ko m it een skal best å av en st udent represent ant , en int ern koo rdinat o r, en t il t o e kst erne
med lem m er m ed erf aring f ra merit t eringsord ninger ved annen inst it usj o n og en
fa ku lt et srepresent a nt .
• Dekan hvo r søker ko m m er f ra o ppnevner f akult et srepresent ant en.
• Rektor o ppnev ner de and re ko m it e med lem mene. Ko m it een skal ledes av et ekst ernt
med lem .
• Ansettelsesutvalget for faglige stil linger (ANF) fatt er fo rme lt vedt ak o m t ildeling av st at us
merit t ert underv ise r

NORD
Un iversity
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Talk ing

V F lgen de tre overordne de kriterier legges t il grun n fo r v urd ering av s kere :
l . St udent enes læring
2. En syst emat isk og reflektert ut vikling av unde rvisning og veiled ning over t id
3.

En ko llegial ho ld ning og fokus på kollekt iv utvikling av ut danning

Det v il også være et sett med underpunkt er (kj ennet egn på at søker t ilf redsst iller krit eriet ).
• Søkere skal ut arbeide et prof ileringsdokument (hvo r søker o ppsum m erer og ko m ment erer
sin ut vikli ng: maks 7500 ord ), samt legge ved en pedagogisk CV og en uttalelse fra
nærmeste leder.

• I t illegg kom mer andre vedlegg som dokumenterer hvordan søker t ilf redsst ille r de t re
hovedkriteriene og t ilhørende underpunkt er.
• En veileder vil angi mer det alje r o m krit eriene, underpunkt ene og do kument asj o n m .m .
• Søkere som o ppfy ller krit eriene o ppnår st at use n merittert underviser, og får et
permanent kronet illegg på kr. 50000,- pr år (så lenge ved ko m mende er ansatt ved No rd )
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Talking: Lev Gärseth- Nesb ak

1. Søkeren har t ydelig fo kus på st udent enes læring i sin
underv isningsv irkso m het

2. Søkeren har et bev isst fo rhold t il sam menhengen mellom
læringsut byt t ebeskrivelser, undervisningsfo rm og v urderingsform
(const ruct ive a Iign ment )
3. Søkeren f ølger o pp st udent ene på en god måt e, og et t erspør og
reagerer ko nst rukt ivt på t ilbakemeldinger f ra st udent ene

NORD
Un iversity
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Talking: Levi Gärseth- Nesb akk

l . Søkeren har bevisst og syst emat isk ut vikling sin undervisning og
veiledning over t id

2. Søkeren har fo rankret sin ut vikling som underviser og veileder i
relevant e erfaringer, forskning og t eori
3. Søkeren har ideer og planer for fort satt videreut vikling av egen
undervisnings- og veiledningskompet anse og praksis

4 . Søkeren har j obbet for å f rem me int ernasj onalisering i ut danning
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Talking: Levi Gärseth- Nesba

1. Søkeren deler erfaring med and re og sam hand ler ko nst rukt ivt med
st udent er og ko lleger fo r å ut vikle undervisningen og
u ndervisn ingskva lit et en

2. Søkeren bidrar t il å o ppf y lle inst it usj o nens st rat egiske mål f or
ut da n n i ngskva lit et
3. Søkeren har init iert , st åt t sent ralt i eller ledet st ud ieplanarbeid,
pedagogisk ut viklingsarbeid, samarbeidsprosj ekt eller
ut redningsarbeid med relevans f o r den akt uelle ut danningen og
fo rankret i enhet ens st rat egiske planer

4 . Søkeren st im ulerer t il en ut v ikling av kollekt iv kom pet anse og kult ur
NORD
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Talking: Levi Gärseth- Nesba

• Ut lyses først e gang ved Nord universit et i desem ber 2020
• Informasj onsseminar / Søkerseminar ca 20.01.2021
• Søknadsf rist 26.03.2021
• Vurdering skal ferdigst illes slik at de meritt ert e underviserne kan
hedres på akademisk årsfest
• M eritt eringsordningen vil bli evaluert ett er 3 - 5 års t id.
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Talking: Levi Gärseth- Nesb akk

• Paper innsend ing og p resent asj o n

• l gang pr år
• Avholdes mot slutt en av et semest er
• Planlagt oppst art , enda 2021

• Underst øt t er :
•
•
•
•

Arbeid f ram mot meritt ert underviser
Spredning av syst emat isert arbeid med utdanning
Kult urbygging
Kompet anseheving

• KOLT har ad m . regi
NORD
University
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