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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-188
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Møte utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 31. JANUAR 2020 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 31. januar 2020 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-189
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Møte utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 4.
DESEMBER 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019.
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Sted, 04.12.2019

møteleder

49/19 Godkjenning av innkalling til møte 4. desember 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
49/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 4. desember 2019 og saksliste.

Møtebehandling
Sak 59/19 er sendt ut i ettertid og tas med på sakslisten.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 4. desember 2019 og saksliste, med tillegg
av VS 59/19.

50/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
50/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019.
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Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. november 2019.

51/19 Møteplan for Utdanningsutvalget - vår og høst 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2020;
•
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 22. januar - Skype
Tirsdag 10. mars - Skype
Tirsdag 21. april - Skype
Tirsdag 9. juni – fysisk møte i Bodø
Onsdag 9. september – fysisk møte på Stjørdal
Tirsdag 20. oktober - Skype
Onsdag 18. november - Skype
Tirsdag 9. desember – Skype

Møtebehandling
Møte 22. januar flyttes til 31. januar.
Møte 21. april flyttes til 23. april
Møte 9. juni flyttes til 10. juni
Skypemøter starter kl 10.00 og avsluttes kl. 15.00.
Fysiske møter starter kl 11.00 og avsluttes kl. 16.00
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for kalenderåret 2020;
•

Onsdag 31. januar kl 10.00 – 15.00 / Skype
4

Saknr
51/19
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•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 10. mars kl 10.00 – 15.00 / Skype
Tirsdag 23. april kl 10.00 – 15.00/ Skype
Tirsdag 10. juni kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte i Bodø
Onsdag 9. september kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte på Stjørdal
Tirsdag 20. oktober kl 10.00 – 15.00/Skype
Onsdag 18. november kl 10.00 – 15.00/ Skype
Tirsdag 9. desember kl 10.00 – 15.00/ Skype
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52/19 Akkreditering nytt program - Lærerspesialistutdanning i
profesjonsfaglig digital kompetanse 1. - 10. trinn
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
52/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse
1. – 10. trinn.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Alf-Magne Jacobsen, og videre utdypet av
Ellen Sætre-McGuirk fra FLU, som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i
møtet.
Begrunnelse til pkt 2.3.5 i studietilsynsforskriften må utbedres i søknaden. Omskriving av
LUB på programnivå hvor internasjonalisering i læringsutbyttet i studietilbudet kommer
tydeligere frem må også gjøres før saken sendes over til rektor.
Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for…..»
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for
lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn med
tilhørende dokumentasjon.
2. Før saken oversendes rektor må pkt 2.3.5 i søknaden utbedres med begrunnelse,
samt omskriving av LUB på programnivå hvor internasjonalisering i læringsutbyttet
kommer tydeligere frem.

53/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie (heltid)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
53/19

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i sykepleie – heltid, under forutsetning av punkt
2.
6

2/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019 - 16/00945-189 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 4. desember 2019 : Protokoll Utdanningsutvalget 0412

2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i løpet
av våren 2020,

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Fredrik N. Boksasp, og videre utdypet av Inger
Karin Reknes Brenne (SPA), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i
møtet.
LUB på programnivå må utbedres hvor krav om internasjonalisering i læringsutbyttet
kommer tydeligere frem.
Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for…..»
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie-heltid med tilhørende dokumentasjon (endelig godkjenne), under forutsetning
av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i løpet
av våren 2020.
3. Før saken oversendes rektor, må LUB utbedres i søknaden på programnivå hvor
internasjonalisering i læringsutbyttet kommer tydeligere frem.

54/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor barnehagelærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
54/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor barnehagelærerutdanning heltid (campusbasert og
samlingsbasert) og deltid (samlingsbasert).

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche, og videre utdypet av Ann
Gøril Hugås (FLU), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i møtet.
Reakkreditering må skje under forutsetning at det arbeides videre med å tydeliggjøre faglig
ledelse i studieprogrammet.
Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for…..»
Votering
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Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbud for Bachelor
barnehagelærerutdanning heltid (campusbasert og samlingsbasert) og deltid
(samlingsbasert) med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av
2. det arbeides videre med å tydeliggjøre faglig ledelse i studieprogrammet.

55/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i journalistikk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
55/19

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i journalistikk under forutsetning av
punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan (kortpraksis og eget
praksisemne) er på plass i løpet av våren 2020.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet, og videre utdypet av
Bengt Morten Engan (SPA), som også besvarte spørsmål og kommentarer til søknaden i
møtet.
Fakultetet bes om å jobbe videre med relevante utvekslingsavtaler for å styrke arbeidet med
internasjonalisering.
Fakultetet oppfordres til å arbeide med å revitalisere studentavisa ved Nord universitet.
Tekst i forslag til vedtak omskrives til «anbefaler rektor å akkreditere studietilbudet for…..»
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
journalistikk med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan (kortpraksis og eget
praksisemne) er på plass i løpet av våren 2020.
3. Fakultetet oppfordres til å jobbe videre med relevante utvekslingsavtaler for å styrke
arbeidet med internasjonalisering.
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56/19 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - plan for 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
56/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering i 2020;

Møtebehandling
Phd i akvatisk biovitenskap tas ut av planen. Programmer fra FSV må tas med i planen.
Prorektor godkjenner eventuelle tillegg i planen før saken går til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2020 (der
innmelding fra FSV ettersendes):
Fak.
FBA

Plan for reakkreditering 2020
Årsstudium i natur og kulturminneoppsyn
Årsstudium i havbruksdrift
Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon

FLU

Master i tilpassa opplæring
Master i lulesamisk språk
Bachelor idrettsvitenskap

FSH

Bachelor i farmasi (heltid)
Bachelor i paramedisin (deltid)

FSV
HHN

Master of Science i global ledelse
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57/19 Studiekalender (akademisk kalender) for studieåret 2020-2021
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
57/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2020-2021.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne framlagte studiekalender/ akademisk
kalender for studieåret 2020-2021, med tillegg av frist for valg av studenttillitsvalgte for
studieprogrammene.

58/19 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - avklaringer til
rektors beslutning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
58/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta rammer for mentorordning for studenter ved
Nord universitet slik det framkommer i saken. Videre delegerer utvalget til prorektor for
utdanning å ferdigstille nødvendige avklaringen før saken legges fram for rektor.

Møtebehandling
I den videre prosess vil prorektor ta med innspill fremkommet i møtet og videre inkludere
studenter/ prodekaner og dekaner før det sendes anbefaling til rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
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Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta rammer for mentorordning for studenter ved
Nord universitet slik det framkommer i saken. Videre delegerer utvalget til prorektor for
utdanning å ferdigstille nødvendige avklaringer før saken legges fram for rektor.

59/19 Forslag til merriteringsordning for Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
04.12.2019

Saknr
59/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar innspill til meritteringsordning slik det framkom i møtet. Videre
delegerer utvalget til prorektor utdanning å ferdigstille forslaget, blant annet gjennom dialog
med fakultetenes prodekaner utdanning, slik at saken kan legges fram for rektor før
årsskiftet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av leder for universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar innspill til meritteringsordning slik det framkom i møtet. Videre
delegerer utvalget til prorektor utdanning å ferdigstille forslaget, blant annet gjennom dialog
med fakultetenes prodekaner utdanning, slik at saken kan legges fram for rektor før
årsskiftet.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

45/19

19/02618-7

Styrevedtak i NOKUT - Tilsyn med det systematiske
kvalitetsarbeidet ved Nord universitet (informasjon til
sentralt UU)

46/19

19/02141-3

Universitetspedagogisk nettverk - om videre arbeid

47/19

19/03811-1

DIKU nyhetsbrev 19.11.2019 - rapport internasjonale
studenter mv.

Sak 45/19
Prorektor orienterte om saken i møtet, hvor NOKUT`s styre har vedtatt at alle krav til det
systematiske kvalitetsarbeidet med Nord universitet et oppfylt.
Sak 46/ 19
Utsettes til januarmøtet
Sak 47/19
Prorektor orienterte om saken i møtet og henstilte til at vi må bli flinkere til å utnytte de
muligheter som finnes her, jevnlig følge med på nettsider osv…
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-48
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Møte i utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

KONSTITUERING AV UTDANNINGSUTVALGET - STUDIEÅRET 2019/2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget velger ………………………….som ny nestleder av Utdanningsutvalget.

Saksframstilling
Bakgrunn
Valgt nestleder i Utdanningsutvalget Hugo Nordseth har fra 01.01.2020 fratrett rollen som
prodekan for utdanning ved FSV.
Det må i denne anledning velges ny nestleder for Utdanningsutvalget.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03774-40
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen /Mariell Opdal Jørstad/ Runi Hagen

Saksgang
Møte utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I FILM AND TV PRODUCTION
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i Film
and TV production, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at fakultetet følger opp planer og prosess med å få på plass
nødvendig infrastruktur til oppstart av studiet høst 2020.
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Saksframstilling
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 studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår programmet Bachelor i Film an TV production.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmet.
Figur 1: Studiemodell Bachelor i Film and TV Production
Nedenfor vises studiets oppbygning for hvert år. Studiets sentrale deler dekkes av
emner som er uthevet i studiemodellen nedenfor. De sentrale delene kjennetegnes
av at undervisningen bygger på forskerkompetanse.
Fordeling av emner 1. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Screenwriting

Blokk 4

Film as Art and Technology
- History, Theory, Ethics

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Design for Film and TV
10 studiepoeng

Production 1

Directing and Producing 1

Film and TV Production

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordeling av emner 2. studieår:
Blokk 1
Sound Design
10 studiepoeng
Directing and Producing 2
10 studiepoeng

Blokk 2
Innovation and
professional
development

Blokk 3

Blokk 4

Production 2
30 studiepoeng

10 studiepoeng

Emnet Production 2 samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og
undervises av faglærere fra det bachelorstudiet i samarbeid med faglærere på Film
and TV Production hvor studentene etablerer tverrfaglige prosjektgrupper. Her kan
studentene også gjøre samarbeidsprosjekter med andre kreative studenter som f.eks
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skuespillerstudenter og musikkstudenter.

Fordeling av emner 3. studieår:
Blokk 1

Blokk 2
Production 3
30 studiepoeng

Blokk 3

Blokk 4
Bachelor production
30 studiepoeng

Emnet Bachelor Production samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og faglærere på
Film and TV Production og 3D art, animation and VFX samarbeider om veiledning og undervisning alt
etter hvilke problemstillinger studentene jobber med.
Bachelor i Film and TV production er et campusbasert heltidsstudium og ble første gang startet opp
høsten 2016 ved studiested Steinkjer. Studiet rekrutterer studenter både i Norge og internasjonalt
og betegnes som et internasjonalt studium. Alt av pensum er på engelsk og all undervisning foregår
på engelsk.
I forbindelse med Nord universitets behandling av studiestedstruktur vedtatt av styret i styremøte
juni 2019, vil studiet bli flyttet fra Steinkjer til campus Røstad på Levanger fra og med høsten 2020.
Studiet var første gang til reakredittering i 2017 og en klarte ikke da å få på plass et tilfredsstillende
nivå på fagmiljøets størrelse og kompetanse innen fristen satt av sentralt Utdanningsutvalg. Dekan
har derfor vedtatt nullopptak på studiet i både 2018 og 2019. Det er siden arbeidet videre med å få
på plass mangler ved studiet og legges nå frem på nytt for reakkreditering.
Studieprogrammets læringsutbytte:
Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i Film and TV production har:
Kunnskaper:
• Har bred kunnskap om sentrale områder innen:
1. Fortellerteknikk/manus og regi
2. produksjonsteknikk for film og TV
3. produsentrollen
4. medieinnovasjon

•

Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse sentrale områdene for å ta riktige
beslutninger i produksjonsfasen.

•

Er kjent med relevante forsknings- og utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid
innen Film- og TV produksjon som f.eks innovative produksjonsteknikker,endret
forbrukeradferd og nye distribusjonskanaler.
Kan finne relevant informasjon og teori for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.
Kandidaten har produksjonserfaring, bransjekunnskap og et historisk perspektiv på dette
fagområdet.

•

Ferdigheter:
•
•

Kan anvende resultater og erfaringer fra faglig litteratur og kunstnerisk
utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre gode og faglig begrunnede valg innenfor dette
fagområdet/bransjen.
Kan reflektere over eget arbeid, dokumentere dette og justere utførelse etter konstruktive
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•
•

tilbakemeldinger.
Vil gjennom flere fagområder finne, vurdere og henvise til et bredt spekter av fagstoff
som grunnlag for å belyse en problemstilling
Behersker produksjonsteknikker og produksjonsutstyr for å produsere ulike film- og TVproduksjoner innenfor flere sjangre, samt vite hvordan dette kan distribueres og
publiseres. Her inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr, redigeringsutstyr,
produksjonsplanverk og dokumentasjon.

Generell kompetanse:
• Har innsikt i flere problemstillinger fra både forskningsprosjekter, fagfolk og
næringsaktører som gir større forståelse for dette fagfeltet. Dette kan være knyttet til
etiske normer og regler, opphavsrett og andre relevante forskrifter og yrkespraksis.
• Behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy relasjonskompetanse.
• Evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best mulig håndverk.
• Kan også jobbe selvstendig og finne innovative løsninger, samt har forståelse for de behov
som denne bransjen krever.
• Har et bredt grunnlag av ulike presentasjonsteknikker for å presentere fagspesifikke
problemstillinger, hvilke teorier som er relevant og egne erfaringer fra ulike
produksjoner.
• Kan utrykke seg godt muntlig, kommunisere med samarbeidspartnere og ha konstruktive
faglige diskusjoner.
• Har et faglig fundament som gir kandidaten endringskompetanse til å tenke nye løsninger i
en bransje i stadig teknologisk utvikling.
• Har innsikt i den internasjonale utviklingen innenfor fagfeltet og deltar aktivt på de
internasjonale fagaktivitetene tilknyttet fagmiljøet.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Studieprogrammet ble første gang tatt ut til reakkreditering i 2017. Sentralt utdanningsutvalg gjorde
følgende vedtak i sitt møte 06.12.17:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Film and TV
Production (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 2-6 innfris.
2. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
3. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
4. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig relevant.
5. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den 30. juni
2019.
6. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele
Nord universitet.
Fagmiljøet fikk på plass alle punkter bortsett fra punkt 5 innen fristen. På grunn av dette har dekan
vedtatt nullopptak på studiet både i 2018 og 2019.
Det er nå jobbet med å få tilstrekkelig fagmiljø på plass og lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for
samfunnsvitenskap har vedtatt følgende i sitt møte 28.08.19:
• UU-FSV innstiller reakkreditering av studieprogram BA i Film og TV-produksjon for videre
arbeid fram mot godkjenning innen 6. september.
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06.09.19 sendes følgende dekanvedtak fra fakultetet:
• Dekan ved FSV anmoder rektor å godkjenne søknad om reakkreditering for bachelor i Film og
TV produksjon
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad 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.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 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
Utveksling kommentert under
§2.2.8.

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

OK
OK
Se kommentar
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production - 18/03774-40 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production : Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production

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

Ikke relevant da studiet ikke har
praksis.

§ 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.
(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.

Størrelse:OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK
Se kommentar
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå:OK

OK

OK

Ikke relevant da studiet ikke har
obligatorisk praksis.

Kommentarer:
§2.2 (4)
Studiet har hittil vært tilbudt med studiested Steinkjer. Styret ved Nord universitet vedtok i
forbindelse med sin behandling av studiestedsstruktur i styremøte i juni 2019 at studiet skal flyttes
fra Steinkjer til campus Røstad på Levanger.
En del av utstyret som følger med utdanningen kan flyttes fra Steinkjer til Levanger, men mye av
infrastrukturen må bygges opp på nytt på campus Røstad. Noe vil bli ivaretatt gjennom noe tilpasning
av eksisterende infrastruktur på campus Røstad, samt leie av lokaler i Filmfabrikken.
Det er satt i gang en prosess med å få på plass nødvendig infrastruktur for studieprogrammet i
forbindelse med flytting. Ansvaret for dette ligger hos direktør for digitalisering og infrastruktur i
samarbeid med fakultetets ledelse.
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Det er gjennomført møte mellom direktør for digitalisering og infrastruktur og
studieprogramansvarlig 22. november 2019 om plan for infrastruktur til studiestart høst 2020. I
søknaden vises til at planene som ble gjennomgått på dette møtet er tilfredsstillende for dette
studietilbudet.
Pr. i dag er ikke nødvendig infrastruktur på plass for å tilby studiet fra høsten 2020 og planer og
prosess for å få dette på plass må følges nøye fra universitetets og fakultetets ledelse.
§ 2.2 (8)
Fagmiljøet må arbeide videre med å få på plass utvekslingsavtaler for 5. semester slik at det blir en
reell mulighet for utveksling også i dette semesteret.
§ 2.3 (2)
Det bør utarbeides en konkret plan for å videreutvikle den utdanningsfaglige kompetansen for
fagmiljøet.

Vedlegg:
1a. Studieplan Film and TV production med emnebeskrivelser – engelsk
1b. Studieplan Film and TV production – norsk
2a. Erasmus-agreement-Plymout-Nord-fall 2016
2b. NTUC-NHTV 2015-2016 Erasmus final
2c. Signert Erasmus+ avtale Saxion Nord 2017-2021
3 . CV-er faglige ansatte
4 . Publikasjonsliste og kunstnerisk utviklingsarbeid
5a. Avtale med Royal college of music
5b. Intensjonsavtale Camerat
5c. Intensjonsavtale Kindergarten Media
5d. Intensjonsavtale TMM Produksjon
5e. Intensjonsavtale Trønder-TV
5f. Avtale med iCAD – Sony
6 . Dekanvedtak
7 . Søknad om reakkreditering BA Film and TV Production
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

19/02800-1

Saksbehandler

Ole Christian Tidemann

Dato

06.09.2019

Sak: H19 Søknad om reakkreditering for bachelor i Film og TV produksjon

Vedtak:
Dekan ved FSV anmoder rektor å godkjenne søknad om reakkreditering for bachelor i Film og TV
produksjon

Hanne Thommesen
Dekan
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NORD UNIVERSITET

Søknad om
reakkreditering
Bachelor i Film and TV Production
22. november 2019
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Selvevaluering
Studieprogrammet ble første gang tatt ut til reakkreditering i 2017. Sentralt utdanningsutvalg gjorde
følgende vedtak i sitt møte 06.12.17:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Film and TV
Production (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 2-6 innfris.
2. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
3. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
4. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig relevant.
5. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den 30. juni
2019.
6. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele
Nord universitet.
Fagmiljøet fikk på plass alle punkter bortsett fra punkt 5 innen fristen. På grunn av dette har dekan
vedtatt nullopptak på studiet både i 2018 og 2019.
Det er nå jobbet med å få tilstrekkelig fagmiljø på plass og lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for
samfunnsvitenskap har vedtatt følgende i sitt møte 28.08.19:
• UU-FSV innstiller reakkreditering av studieprogram BA i Film og TV-produksjon for videre
arbeid fram mot godkjenning innen 6. september.
06.09.19 sendes følgende dekanvedtak fra fakultetet:
• Dekan ved FSV anmoder rektor å godkjenne søknad om reakkreditering for bachelor i Film og
TV produksjon

Generelt om studiet
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)
X

campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger
3
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Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

heltidsstudium
deltidsstudium

Overordnet om studieprogrammet
Bachelor i Film and TV Production startet opp første gang høsten 2016. Studiet ble videreutviklet fra
bachelorprogrammet i multimedieteknologi som har vært tilbudt ved tidligere Høgskolen i NordTrøndelag siden 2004. Under hele perioden vi kjørte studiet i multimedieteknologi hadde vi tett
kontakt med bransjen, gode studentevalueringer og en kontinuerlig prosess for å utvikle
studietilbudet ytterligere. Evalueringen og prosessen har hele tiden pekt på at studiet i
multimedieteknologi var noe bredt og at bransjen ikke helt kunne identifisere kandidatenes
ferdigheter, kunnskap og generelle kompetanse etter endt utdanning. Vi har derfor valgt å spisse det
nye studietilbudet mer inn mot film og TV-produksjon. Prosessen har også gitt grunnlag for
nettverksbygging, kompetanseoppbygging og erfaringer og feedback for å forme det nye studiet i
”Film and TV Production” fra og med 2016.
Studieprogrammet fokuserer på de nye trendene i Film og TV bransjen – Studiets visjon er å utdanne
studenter med fokus på ”kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ produksjonsteknikk
og kreativitet”.
Studiet betegnes som et internasjonalt studium. Dette handler om at all undervisning og pensum
foregår på engelsk, studieplaner og emnebeskrivelser er på engelsk. Dette er i tråd med språkkrav i
opptaksforskriften (§2.2 (5) Forskrift om opptak til høyere utdanning) i forhold til at studiet tilbys for
internasjonale søkere. Studiet har fra starten av vært et mulig valg for søkere fra andre land enn
Norge. Studiet rekrutterer godt med studenter både i Norge og internasjonalt. Med det
internasjonale preget som studiet har, får våre utdannede kandidater tilgang til et bredt nettverk, og
en fagkompetanse som er anvendelig utenfor Norges grenser.
Studiet legger stor vekt på innovasjon og entreprenørskap da denne bransjen i stor grad er i endring
både teknologisk, kompetansemessig og i forhold til forretningsmodeller. Flere studenter fra det
tidligere studiet i Multimedieteknologi har startet egne bedrifter som gründere eller jobber som
freelancere, og det er stor grunn til å tro at dette vil fortsette også fremover.
Studentene starter egne studentbedrifter i 2. studieår i samarbeid med Ungt entreprenørskap som vil
gi dem en god kompetanse for å starte egen bedrift etter endt utdanning eller være med på
endringsprosesser i eksiterende bedrifter.
Dette har samsvar med det som fremheves i strategisk plan for Nord Universitet hvor det bl.a. sies:
”Innovasjon og entreprenørskapsprosesser innen ulike fagområder skal bidra til at våre kandidater har
kunnskaper og ferdigheter til å utvikle strategiske fremtidsløsninger”.
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§2-1 Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

§2-1.1 Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Bachelor i Film and TV-production er omfattet av følgende lover og forskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om universiteter og høgskoler
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høgskoler
Forskrift om opptak til høyere utdanning

Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning (Universitets- og høyskoleloven Kapittel 9-12)
b. Reglement (Universitets- og høyskoleloven)
c. Klagenemnd (Universitets- og høyskoleloven Kapittel 5)
d. Læringsmiljøutvalg (Universitets- og høyskoleloven §4-3)
e. Utdanningsplan (Universitets- og høyskoleloven §3-11)
f. Vitnemål og Diploma Supplement (Universitets- og høyskoleloven §3-11)
g. Kvalitetssikringssystem
h. Forskrift om rammeplaner
i. Opptaksforskriften
Krav a. til h.
Nord Universitet tilbyr akkrediterte studietilbud, og det forutsettes at kravene a til g allerede er på
plass ved institusjonen. Studiet Film and TV Production er ikke en rammeplanstyrt utdanning, punkt h
er derfor ikke relevant.
Krav i. Opptaksforskriften
Opptakskravene til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, etter gjeldende
regler. Tilsvarende må internasjonale søkere kunne dokumentere bestått utdanning på nivå med
norsk 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse / alternativt få ei vurdering i
forhold til opptak på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende regler, unntatt kravet om
norskkunnskaper.
Studiet Film and TV Production lyses ut internasjonalt. Dette innebærer blant annet at søkerne er
unntatt kravet om norskkunnskaper, jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2. Utanlandsk
utdanning ledd 5. Søkerne må imidlertid kunne dokumentere tilstrekkelig med engelskkunnskaper,
med mindre de kommer fra engelskspråklige land, eller land som har tilfredsstillende engelsk
opplæring. Mulige måter å dokumentere engelskkunnskaper på er følgende:
•
•

Gjennomført og bestått engelskkurs fra norsk videregående skole, tilsvarende 140 timer I
året / 5 timer pr. uke.
TOEFL testen (Test of English as a Foreign Language), med minimum score på 500 for den
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•
•
•

skriftlige test eller 60 for den nettbaserte versjonen av teste.
IELTS (International English Language Testing System) med et resultat på minimum 5.0.
University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller
Certificate of Proficiency in English.

Opptakskravene til studiet fremkommer i studieplanen (vedlegg 1) og er publisert på studiets
nettside. På den engelske versjonen av nettsiden er det lagt inn lenke til mer utdypende informasjon
for utenlandske søkere.
Potensielle studenter som kommer fra land utenfor EU og EØS må søke innen 1. desember. Søkerne
fra land innenfor EU eller EØS må søke innen 1. april, mens norske statsborgere har søknadsfrist 15.
april.
Fakultet for samfunnsvitenskap søkte i 2017 Kunnskapsdepartementet om å kunne innføre spesielle
opptakskrav på studiet, og slik ta opp studenter basert på en kunstnerisk portfolio, samt et kort
intervju. Dette med henblikk på å kunne i større grad kvalitetssikre studentopptaket og ha større
grunnlag for gjennomstrømming av studenter som er kvalifisert for et arbeidsliv etter endt
utdanning. Det forventes at dette vil kunne øke kvaliteten på inntaket, med følge av økt kvalitet i
studieløp og på gjennomføring.
Kunnskapsdepartementet sendte ut en høring på forslag om endringer i opptaksforskriften i 2017 og
kommenterer følgende i forhold til Nord universitet sin søknad:
Kunnskapsdepartementet viser til at studium som er grunnutdanningar normalt skal ha GSK som
opptaksgrunnlag og at det ikkje bør krevjast at søkjarar skal ha utvikla ferdigheiter på førehand.
Departementet foreslår likevel å legge inn studia ved Nord og Westerdals i føresegna, og ber særskild
om at institusjonar som tilbyr liknande studium om å vurdere og kommentere desse forslaga om
spesielle opptakskrav som grunnlag for kvalifisering.
Endringene i opptaksforskriften er nå godkjent og følgende er ført inn i forskriftens §4-10 «Spesielle
opptakskrav til diverse fag»:
«Til følgjande studium ved Nord universitet må søkjaren dokumentere spesielle ferdigheter, fastsett
av institusjonen, i form av innsendt arbeid:
- Bachelorstudium i 3D art, Animation and VFX,
- Bachelorstudium i Film and TV Production
- Bachelorstudium i spill og opplevelsesteknologi»
Ved studiet i Film and TV Production må søkere laste opp en kunstnerisk portfolio, samt et kort
intervju. Siden det ikke har vært opptak ved Film and TV Production siden forskriften ble vedtatt blir
dette første gang vi gjennomfører opptak med denne forskriften. Vi har tilsvarende forskrift ved
studiet i 3D art, animation and VFX, og studenter som ble tatt opp på det studiet høsten 2018 ble
vurdert etter denne endringen i opptaksforskriften. Vi har meget gode erfaringer med det opptaket
og ser svært positivt på å benytte denne ordningen også for bachelorstudiet i Film and TV
Production.
Praktisering av opptaksforskriften ved bachelor i Film and TV Production
Poengsum for opptak til studiet beregnes etter følgende fordeling:

•

Normalt opptak beregnet av opptakskontoret teller maksimalt 60 poeng

•

Kunstnerisk portfolio vurdert av fagmiljøet teller maksimalt 40 poeng
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Søker kan få inntil 40 poeng på kunstnerisk portfolio . Poengene fra opptaksprøve legges til i
rangeringen sammen med skolepoeng + andre tilleggspoeng som danner summen av
konkurransepoengene.
De søkere som er vurdert kvalifisert av opptakskontoret får tilsendt en link og kode for å sende inn
portfolio via en nettside opprettet av IT tjenesten ved Nord Universitet:
https://blogg.nord.no/applicants/
På denne siden gis søkerne informasjon om hva som skal med i portfolio samt hvordan søkerne
samstiller innholdet til en videofil for opplasting.
Innhold i portfolio som gir grunnlag for vurdering:

•

Tradisjonelt og digitalt kunstnerisk arbeid (fysiske tegninger må digitaliseres)

•

Utkast til manus

•

Utkast til filmprosjekt (f.eks fiksjon, reklame, musikkvideo)

•

Fotografisk arbeid (både stillbilder og video)

•

Erfaring som produsent

I tillegg må de sende inn en video på max. 30 sekund av dem selv hvor de svarer på hvorfor de har
søkt på dette studieprogrammet og hvorfor du mener du er kvalifisert (motivasjon)
Når fristen for innsending har gått ut vil fagmiljøet gå gjennom alle innsendte videofiler og bedømme
hver kandidat for seg selv. Deretter sendes denne listen inn til studieprogramansvarlig som samstiller
fagmiljøets vurderinger. Ved større avvik kaller studieprogramansvarlig inn til møte hvor hele
gruppen foretar en endelig vurdering.
Studieprogramansvarlig sender over alle resultater fra de kunstneriske portfoliene til
opptakskontoret som igjen samstiller sine poeng med den fordeling som ble nevnt ovenfor. Da vil
opptakskontoret ha den endelige listen for hvilke studenter som blir tilbudt studieplass.
Vedlegg til forutsetninger for akkreditering
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for
studiet
Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)

Vedlegg nr.

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)
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

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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§2-1.2 Informasjon om studieprogrammet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Nedenfor vises studiets oppbygning for hvert år. Studiets sentrale deler dekkes av emner som er
uthevet i studiemodellen nedenfor. De sentrale delene kjennetegnes av at undervisningen bygger på
forskerkompetanse.
Fordeling av emner 1. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Screenwriting

Blokk 4

Film as Art and Technology
- History, Theory, Ethics

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Design for Film and TV
10 studiepoeng

Production 1

Directing and Producing 1

Film and TV Production

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordeling av emner 2. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Sound Design

Blokk 3

Innovation and
professional
development

10 studiepoeng
Directing and Producing 2

Production 2
30 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Blokk 4

Emnet Production 2 samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og undervises av faglærere
fra det bachelorstudiet i samarbeid med faglærere på Film and TV Production hvor studentene
etablerer tverrfaglige prosjektgrupper. Her kan studentene også gjøre samarbeidsprosjekter med
andre kreative studenter som f.eks skuespillerstudenter og musikkstudenter.

Fordeling av emner 3. studieår:
Blokk 1

Blokk 2
Production 3
30 studiepoeng

Blokk 3

Blokk 4
Bachelor production
30 studiepoeng
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Emnet Bachelor Production samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og faglærere på
Film and TV Production og 3D art, animation and VFX samarbeider om veiledning og undervisning alt
etter hvilke problemstillinger studentene jobber med.
Studiets oppbygning:
Film- og TV-produksjon er naturligvis en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Studentene vil
få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon,
dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene
samt en del fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom
grunnleggende emner i første studieår.
I andre studieår får studentene ytterligere faglig fordypning i de sentrale emnene og kan velge å
fokusere mer mot spesialisering i manusutvikling og regi, cinematografi, postproduksjon eller lyd i
Production 2. Production 2 kan gjennomføres som en fiksjonsfilm, pilot til TV dramaserie eller en
flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan omfatte større sports- og
eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett, på storskjerm eller
som on-demand.
I tredje studieår vil du som student bli introdusert for mer profesjonelle produksjoner gjennom en
felles produksjonsperiode. I Production 3 kan studentene velge å fordype seg som produsent,
regissør, manusforfatter, fotograf, klipper eller lydprodusent. For hver enkelt fordypning gis det en
workshop i medieprosjektet. Hele bachelorstudiet avsluttes med en bachelorproduksjon hvor
studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon eller jobber i bransjen gjennom en
Internship-løsning. Studentene oppfordres til samarbeid i produksjonsgrupper for å oppnå høyest
mulig produksjonskvalitet samtidig som de jobber med sine individuelle problemstillinger og
teoretiske og metodiske arbeid. Det er også mulig å samarbeide med studenter fra andre
bachelorløp ved universitetet, som f.eks. 3D, animasjon, VFX, musikk, teater eller spillstudenter.
Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Studentene blir knyttet opp mot eksterne
oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper.
Studentene jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap hvor det arrangeres
innovasjonscamp, samt har et eget emne der fokuset er på produsentrollen. I emnet Innovation and
professional development etablerer alle studenter studentbedrift. Dette gjøres i samarbeid med
Ungt Entreprenørskap. Erfaringer fra tidligere år på, bl.a. studiet i Multimedieteknologi, viser at de
erfaringer studentene drar med seg fra å drive studentbedrift har stor sammenheng med om de vil
lykkes som gründere i denne bransjen.
For nærmere detaljer om innhold i studiet og studiets emner vises det til vedlegg 1 – studieplan med
emnebeskrivelser.
Informasjon om studiet
Potensielle søkere og studenter vil kunne finne informasjon om studiet på Nord universitet sine
nettsider. På nettsiden for studiet Film and TV Production er studiets innhold synliggjort på en
oversiktlig måte, med en studiemodell som viser hvilke emner som tilbys i de ulike semestrene av
studiet. Videre er emnene klikkbare slik at man kan få mer inngående kjennskap til hvert enkelt
emne. Studieplanen for hvert enkelt kull er publisert på nettsidene, og for studentene som tas opp
høsten 2020 høst er følgende tema dekket på nettsidene:
Beskrivelse av studiet – Læringsutbytte – Opptakskrav - Videre utdanning – Utenlandsopphold –
Kostnader – Realkompetanse -Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting - Eksamen
og vurderingsformer – Programevaluering - Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
9
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§2-2 Krav til studieprogrammet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

§2-2.1 Læringsutbyttet for studieprogrammet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studieprogrammet skal ha et
dekkende navn.
Studiet ”Film and TV Production” er et bachelorgradsstudium, og beskrivelsen av studiet tilsvarer
niva 6 i NKR. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

NKR
Kandidaten…
- har bred kunnskap om
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet

Bachelor i ”Film and TV Production”
Kandidaten…
... har bred kunnskap om sentrale
områder innen:
1. Fortellerteknikk/manus og regi
2. produksjonsteknikk for film og TV
3. produsentrollen
4. medieinnovasjon
Kandidaten kan også benytte teori
innenfor disse sentrale områdene for å
ta riktige beslutninger i
produksjonsfasen.

- kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

- kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet
- har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

... er kjent med relevante forsknings- og
utviklingsprosjekter/kunstnerisk
utviklingsarbeid innen Film- og TV
produksjon som f.eks innovative
produksjonsteknikker,
endret forbrukeradferd
og nye
distribusjonskanaler.
... kan finne relevant informasjon og
teori for å holde seg oppdatert innenfor
fagområdet. Kandidaten har
produksjonserfaring, bransjekunnskap
og et historisk perspektiv på
dette fagområdet.

Begrunnelse for valg av LUB
De 4 sentrale områdene
i studiet er plukket ut for
å gi alle kandidater en
bred kunnskap om det
som er sentralt innfor
dette fagområdet. Alle 4
områder er avgjørende
for om kandidatene kan
fungere i et arbeidsliv
innen film og tv
produksjon.
Alle kandidater må holde seg
oppdatert på fagområdet
gjennom FoU og KU for å
forstå de store
endringer/endringstakten i
denne bransjen.
For å forstå sammenhengene
mellom de ulike sentrale
områdene og dette fagets
posisjon i et arbeidsliv er det
avgjørende å kjenne
historikken og hvordan
bransjen fungerer i dag.
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Ferdigheter:
NKR
Kandidaten...
...kan anvende faglig kunnskap
og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg

- kan reflektere over egen
faglig utøvelse og justere
denne under 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

Bachelor i ”Film and TV Production”
Kandidaten...
... kan anvende resultater og erfaringer
fra faglig litteratur og kunstnerisk
utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre
gode og faglig begrunnede valg innenfor
dette fagområdet/bransjen.

Begrunnelse for valg av LUB

Det er sentralt at kandidatene ser
sammenheng mellom teori og
praksis. I alle emner må
kandidatene skrive
refleksjonsnotater hvor de
argumenterer for sine valg i
produksjonene med referanser til
FoU, teori og forelesninger.
... kan reflektere over eget arbeid,
En film eller TV produksjon består
dokumentere dette og justere utførelse av ulike roller hvor det å justere
etter
eget arbeid etter instruksjoner fra
konstruktive tilbakemeldinger.
f.eks en regissør, er sentralt.
... vil gjennom flere fagområder
Dette er spesielt sentralt i den
finne, vurdere og henvise til et bredt
avsluttende
spekter av fagstoff som grunnlag for
bacheloroppgaven hvor
å belyse en problemstilling
kandidatene definerer en
problemstilling, henter
relevant teori, empiri og
erfaring gjennom
pilotproduksjon for å gi et
velbegrunnet svar.
...behersker produksjonsteknikker og
Det er helt sentralt i et såpass
produksjonsutstyr for å produsere ulike utstyrskrevende fagområde at
film- og TV-produksjoner innenfor flere kandidatene har ferdigheter både
sjangre, samt vite hvordan dette kan
på produksjonsutstyr og ny
distribueres og publiseres. Her inngår
innovativ teknologi. Dette er også
profesjonelt kamera- og lysutstyr,
svært etterspurt i en bransje i
redigeringsutstyr,
endring hvor alt nå skal være mye
produksjonsplanverk og dokumentasjon. mer kostnadseffektivt.
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Generell kompetanse:
NKR
Kandidaten…
- har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger

- 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

Bachelor i ”Film and TV Production”
Kandidaten…
... har innsikt i flere problemstillinger fra
både forskningsprosjekter, fagfolk og
næringsaktører som gir større forståelse
for dette fagfeltet. Dette kan være
knyttet til etiske normer og regler,
opphavsrett og andre relevante
forskrifter og yrkespraksis.
...behersker å jobbe i grupper/team, og
har
oppnådd høy relasjonskompetanse.
...evner å gi og motta konstruktiv kritikk
for å oppnå best mulig håndverk.

Begrunnelse for valg av LUB

Ferdige kandidater fra dette
studietilbudet vil få mulighet til å
publisere innhold i offentlige
kanaler (nettbasert, TV og radio,
filmvisninger osv...). Det er derfor
sentralt at de kjenner til de lover
og regler som eksisterer i denne
bransjen.
Teamarbeid/Produksjonsgrupper er
svært utbredt i film og tv bransjen.

Arbeidsmetodene i denne
bransjen består av å levere flere
ulike versjoner av et tv program
eller film. De er derfor avhengig
av å forholde seg til konstruktiv
kritikk for å levere et best mulig
sluttprodukt.
.... kan også jobbe selvstendig og finne
Bransjen er i stor utvikling og det
innovative løsninger, samt har
er bare de kandidatene som
forståelse for de behov som denne
evner å tenkte
bransjen krever.
innovativt/nyskapende som vil
lykkes enten som arbeidstakere
eller gründere.
- kan formidle sentralt
... har et bredt grunnlag av ulike
I filmbransjen er en såkalt «pitch»
fagstoff som teorier,
presentasjonsteknikker for å presentere svært sentral for å få finansiering
problemstillinger og
fagspesifikke problemstillinger, hvilke
til sine prosjekter. En pitch er
løsninger både skriftlig,
teorier som er relevant og egne
samstilling av ulike
muntlig og gjennom
erfaringer fra ulike
presentasjonsteknikker og
produksjoner.
andre relevante
belysning av prosjektets
uttrykksformer
aktualitet som avgjør om man
lykkes med å få finansiering.
- kan utveksle synspunkter
... kan utrykke seg godt muntlig,
Film og TV bransjen består av flere
og erfaringer med andre
kommunisere med samarbeidspartnere spesialiserte roller. For at man skal
med bakgrunn innenfor
og ha konstruktive
lykkes er det svært sentralt at disse
fagområdet og
faglige diskusjoner.
fagpersonene forstår andres
gjennom dette bidra til utvikling
fagområder og deltar i konstruktive
av god praksis
diskusjoner for å oppnå høyest
mulig
produksjonskvalitet/sluttprodukt.
- kjenner til nytenkning og
...har et faglig fundament som gir Kandidatene må ha en
innovasjonsprosesser
kandidaten endringskompetanse til å grunnleggende kompetanse og
tenke nye løsninger i en bransje i stadig forståelse for hvilken
teknologisk utvikling.
produksjonsteknikk, utstyr, nye
forretningsmodeller og relevant
teori som skal til for å bidra til
nyskaping i denne bransjen.
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- Internasjonalisering

...har innsikt i den internasjonale
utviklingen innenfor fagfeltet og deltar
aktivt på de internasjonale
fagaktivitetene tilknyttet
fagmiljøet

Film og TV bransjen blir stadig
mer internasjonal. Nå er det like
vanlig at man har coproduksjoner mellom nasjonale
og internasjonale
produksjonsselskaper som
mellom nasjonale. I
produksjonsselskaper jobber det
også personer fra flere ulike land
som bekler de ulike funksjonene
på et filmsett eller i en TV
produksjon.

Overordnet begrunnelse:
For at de ferdige utdannede kandidatene skal kunne utøve en rolle i Film- og TV bransjen må de ha
kunnskap om flere sentrale områder. Vi har valgt å fokusere på 4 fagområder (studiets sentrale deler)
i dette bachelorstudiet (fortellerteknikk/manus og regi, produksjonsteknikk for film og TV,
produsentrollen og medieinnovasjon) og fordelingen av emner i studieplanen dekker alle disse. Dette
blir nærmere forklart under oppbyggingen av studieplanen.
For å utøve disse fagområdene og tilegne seg nødvendig kompetanse må kandidatene ha ferdigheter
innenfor flere teknikker og verktøy samt benytte relevant teori. Her gjelder spesielt
produksjonsteknisk utstyr og bransjespesifikk programvare og faglitteratur.
Det aktuelle arbeidsmarkedet for denne utdanningen er i stor grad basert på arbeid i team. Det
etterstrebes derfor at studenten i løpet av de tre årene opparbeider seg mye erfaring med denne
måten å arbeide på, og det legges derfor stor vekt på tilstedeværelse på campus og proaktiv
deltagelse i ulike gruppearbeid og prosjekter.
Bransjen er også i en utvikling som tilsier at flere må jobbe som freelancere og gründere.
Opparbeidelse av kompetanse på innovasjon og entreprenørskap er derfor sentralt i studiet. I tillegg
til det teoretisk fundamentet for dette, får studentene mulighet til å sette teorien ut i praksis ved at
de starter egne studentbedrifter i 2. studieår. Det siste som vil være sentralt fremover innen dette
fagområdet er internasjonalisering. Hele film og TV bransjen har blitt global, og det er like vanlig at
man samarbeider på kryss av landegrensene i en produksjon som bare nasjonalt.
I tillegg pitcher studentene sine prototyper fra sin bachelorproduksjon i 3. studieår for et panel av
investorer og ledere i næringslivet. En pitch er en veldig kort og presis presentasjon av et produkt
eller en idé for å skape interesse fra investorer/samarbeidspartnere slik at en videre produksjon kan
realiseres. Ved å legge dette helt på slutten av studiet kan dette være en mulighet for studentene å
jobbe videre med etter endt utdanning.

13
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Studiets navn: ”Film and TV Production” (Norsk: Film og TV Produksjon)
Film og TV er kjente begreper og definerer en bransje som disse studentene skal utdannes til. Ved å
legge til begrepet ”Production” forklarer man at dette er et produksjonsorientert/profesjonsrettet
studietilbud hvor mye av læringen gjøres gjennom praktisk arbeid koblet mot et teoretisk
rammeverk.
I store film- og TV produksjoner opererer man med flere ulike roller (manus, regi, produsent, foto,
produksjonsdesign, klipp, lyd... etc.) noe som forsvarer separate utdanningsprogrammer for begge
disipliner (f.eks Filmskolen på Lillehammer spesifikt for en filmbransje).
Studiet Film and TV Production tar høyde for en bransje i endring. For flere mindre produksjoner vil
fagfunksjonene fra både film- og TV-produksjon ha store likhetstrekk, og kunnskapen og ferdighetene
kandidatene sitter med etter endt utdanning er anvendelig innenfor begge disiplinene. Innhold til
mindre produksjoner som både er fiksjonsorientert (f.eks kortfilmer, korte dramaserier, reklame og
musikkvideoer) og faktaorienterte (reportasjer og dokumentarer) blir i langt større grad etterspurt av
en stadig bredere representert bransje (mediehus, TV-kanaler, webTV kanaler, sosiale medier,
kommunikasjonsavdelinger og informasjonsavdelinger samt enkelte kinoproduksjoner tenker også nå
mer enkelt og kostnadseffektivt). Det er i dette markedssegmentet kandidater fra denne
utdanningen fyller et behov. Dette er også i tråd med mye av det som nevnes i Filmmeldingen fra
kulturdepartementet i Stortingsmld 30 (2014-2015)
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20142015/id2413867/)
Studiet er fra 2016 utlyst som et internasjonalt studium ved Nord Universitet, derfor benyttes det
engelsk navn på studiet. Ved oppstart av studieåret høst 2017 spurte vi de nye studentene om hvor
de har funnet informasjon om bachelorstudiet. Flere har oppgitt Google søk og at det var lett å
identifisere navnet på studiet med det de faktisk var interessert i.
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§2-2.2 Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre
studier og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering.
Gjennom etablerte nettverk og prosjektarbeid sammen med næringslivet har faglærerne en god
kobling til Film- og TV bransjen både nasjonalt og internasjonalt (se dokumentasjon i kapitlet om
fagmiljøets samarbeid og nettverk). Studieprogramansvarlig er i tillegg involvert i flere prosesser
knyttet til næringsutvikling for kreative næringer (del-stilling i SIVA-næringshagen Tindved kulturhage
A/S). Fagmiljøet er aktivt med i FoU prosjekter i samarbeid med bransje/næringsliv, styreverv og
deltakelse i faglige forum. Studiet har også et stort innslag av medieprosjekter for studentene hvor
eksternt næringsliv er med og formulerer problemstillingene/oppdragene i samarbeid med
fagstaben. På den måten opprettholder fagstaben et kontaktnett med bransjen og studentene blir
eksponert for en bransjestandard de må tilegne seg gjennom studietiden.
Fagmiljøet har også et godt samarbeid med universitetsbiblioteket slik at ulik type faglitteratur til
enhver tid er tilgjengelig for både faglærere og studenter.
De siste 5 årene har dette fagmiljøet vært med på å bygge opp en internasjonal mediefestival som
heter &Action (http://andaction.no). Dette er også et viktig ledd i å få faglig input fra både regionale,
nasjonale og internasjonale selskaper i vår bransje samt å bygge vårt faglige nettverk med bl.a. våre
Erasmus + partnere.
Studiets relevans.
Bachelorstudiet i ”Film and TV Production” er først og fremst en profesjonsrettet utdanning hvor
kandidatene etter endt utdanning kan gå rett inn i ulike roller i arbeidslivet - enten som tilsatte i
produksjonsselskaper, informasjonsselskaper, mediebedrifter eller ved å starte sin egen arbeidsplass
som gründer eller freelance arbeider.
Film- og TV bransjen har de siste årene vært gjennom en endring. Dette gjelder ikke primært de
større film-produksjonene som fortsatt forholder seg til noen standarder i produksjonsstaben
(dekkes av Filmskolen på Lillehammer), men mer i forhold til TV-bransjen og mediebransjen generelt.
Her har vi sett at kravet til annet innhold i mediebransjen (f.eks. mer levende innhold til nettaviser),
andre publiseringsplattformer/sosiale medier, kravet til kostnadseffektive produksjoner og innovativ
bruk av teknologi har endret etterspørselen etter kompetanse. Dette har vi fått bekreftet gjennom
en tett dialog med bransjen, deltakelse på ulike konferanser både nasjonalt og internasjonalt og
mediefestivaler (f.eks. Nordiske Mediedager i Bergen). Vi mener derfor at en Film- og TV utdanning
som utfyller Filmskolen på Lillehammer sin rolle, dekker en del av de kompetansebehovene denne
bransjen får i årene fremover.
Bachelorstudiet skal derfor balansere det faglige innholdet mellom det tradisjonelle og det
innovative i alle de sentrale emnene i studiet. For å eksemplifisere så skal kandidatene fortsatt kunne
fortelle de gode historiene gjennom fortellerteknikk, produksjonsteknikk, regi og manus men de må
lære å tenke innovativt ift. publisering, distribusjon, teknologi og forretningsmodeller i denne
bransjen.
Studenter på denne utdanningen blir eksponert for denne bransjens behov og kvalitetskrav gjennom
flere medieprosjekter med eksterne oppdragsgivere og en avsluttende bachelorproduksjon der det
gis mulighet for å søke om ”internships” i produksjonsselskaper. Vi ønsker ikke å ha internshipplasser til alle studenter i kullet, men at dette skal være noe å strekke seg etter. Studenter som ikke
får tildelt internship-plass, vil kunne nå læringsutbytte gjennom å gjennomføre sin
bachelorproduksjon i produksjonsgrupper på campus. Vi har samarbeidsavtaler med noen selskaper
allerede (vedlegg 5) og har plan om å inngå flere når studiet er vel etablert på nytt campus på
Levanger.
I det utgående bachelorstudiet i Multimedieteknologi samt siste kull på Film and TV Production har vi
våren 2016 og våren 2017 gjennomført en forsøksordning hvor studenter kan søke på intership15
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plasser til utvalgte produksjonsselskaper. Det samme er gjennomført for de 2 kullene som har vært i
løp på studiet i Film and TV Production våren 2018 og 2019. Dette varer 2 mnd. og studentene søker
på dette som om det skulle vært en vanlig jobb. I denne perioden følges studentene opp av både
faglige veiledere fra universitetet og en kontaktperson i bedriften.
Vi har evaluert dette og gjennomfører denne planen da vi ser store fordeler for studentene ift.
nærhet til praktisk kunnskap, bygge nettverk mot bransje og jobbmuligheter. Derfor er vi i gang med
å formalisere samarbeidene gjennom kontraktsinngåelser som vil gjelde for studenter på dette
studiet når de skal gjennomføre sin bachelorproduksjon første gang våren 2023.
Eksempler på yrker.
Eksempler på jobber som er aktuelle for kandidater fra bachelor i Film and TV Production kan være:
- Film- og TV produsent.
• En produsent har ansvar for all logistikk, utstyr, personell og lokasjoner for en film og
TV produksjon. Denne kompetansen er svært etterspurt og flere selskaper samarbeider
nå som co-produsenter bade nasjonalt og internasjonalt.
- Film- og TV fotograf
• Alle film og TV produksjoner krever gode fotografer. Både fotografer som kan fungere
alene og I team I en flerkameraproduksjon. Innenfor Filmfeltet trenger man nye
talenter som benytter nytt og innovativt produksjonsutstyr/droner/fjernstyrte kamera
osv…
- Regissør
• En regissør er ofte hjernen bak alle fiksjonsbaserte produksjoner. Dette er ofte
posisjoner som krever mer erfaring, men regiassistenter er etterspurt og vil være svært
relevant for kandidater fra dette studieprogrammet.
- Manusforfatter
• Uten gode historier – ingen produksjon. Bransjen etterspør nye manusforfattere med
gjennomslagskraft. I vårt program vil vi fokusere på en kobling mellom manusutviklere
og produsenter (internasjonalt kalt showrunnere). Veksten innen TV-drama etterspør
flere som kan skape gode historier som også er realistiske å produsere.
- Lydteknikker (primært opptakslyd og etterarbeid lyd)
• Gode lydarbeidere trengs i all film og TV produksjon. Både ute i felt og i
redigeringsarbeidet samt på lydeffekter. Kandidater fra denne utdanningen får disse
ferdighetene.
- Redigerer/klipper
• Etterarbeid er helt avgjørende for å få det endelige sluttresultatet i all film og tv
produksjon.
- Videojournalist
• En videojournalist er svært etterspurt I nye og modern mediehus. En videojournalist
må kunne fortelle en historie/nyhet med ulikt produksjonsutstyr og på ulike
distribusjonsplattformer. Video brukes også mer og mer i nettaviser og blogger.
- Faglærer mediefag vgs (med ekstra pedagogisk utdannelse)
• Ulike medie og kommunikasjonsfag i videregående skole er voksende. Med en
kobinasjon av vårt utdanningsprogram og pedagogikk vil flere av disse kandidatene
være kvalifisert og etterspurt til slike utdanningsprogram i videregående skole.
- Informasjonsmedarbeider/ Ulike roller i kommunikasjonsbransjen (primært for
innholdsproduksjon)
• Å håndtere ulike uttrykksformer og formater (tekst, bilde, video, lyd) er mer og mer
etterspurt også innenfor tradisjonelle informasjonsarbeiderstillinger og innen ulik type
kommunikasjonsarbeid i ulike selskaper
På vår profileringsside på internett har vi en presentasjon av utdannede kandidater som har fått ulike
16
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jobber. Listen oppdateres fortløpende og det er mulig å gå inn å se på eksempler på jobber som våre
kandidater har fått:
http://film.nord.no
Videre utdanning
De som ønsker å ta videre utdanning innen dette fagområdet har også flere mastertilbud å velge i
(dette står også i studieplan som kommer på nettsidene til Nord Universitet). Enkelte mediestudenter
fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag har tatt videre masterutdanning enten ved Høgskolen i
Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) eller NTNU.
Master i Film og Fjernsynsvitenskap (Høgskolen i Innlandet) https://www.inn.no/studier/studietilbud/film-tv-og-spill/master-i-film-ogfjernsynsvitenskap/(language)/nor-NO
Master i Film og Videoproduksjon (NTNU) - http://www.ntnu.no/studier/mmprod
Vi er også kjent med at Universitetet i Bergen og Stavanger har en praktisk profil på sine
masterprogram, men har ikke erfaring med studenter som har søkt videre på deres utdanninger.
Masterprogram i manusutvikling for seriar (Universitetet i Bergen)
Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign (Universitetet i Bergen)
Masterprogram i medievitenskap (Universitetet i Bergen)
Master i dokumentarproduksjon (Universitetet i Stavanger)
- https://www.uis.no/studietilbud/mediefag/dokumentarproduksjon/
Det er undersøkt om det foreligger spesielle forkunnskapskrav til disse masterutdanningene. Det er
ikke funnet.
Andre muligheter er å ta praktisk- pedagogisk utdanning etter vår bachelor og søke jobb som
faglærer innen mediefag/designfag i videregående skole. Vi har sett at flere har tatt den
kombinasjonen.
Ellers har vi flere samarbeid med utenlandske universiteter gjennom Erasmus+ programmet hvor det
også er mulig å ta ulike mastertilbud. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 8 – internasjonal
utveksling.
Rekruttering og etterspørsel.
I forbindelse med grunnlagsarbeidet for styresaken om å opprette dette studieprogrammet (styresak
juni 2015 ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag) hadde vi flere møter med næringslivet for å gjøre
avsjekk på behovet for kompetanse. Et av hovedargumentene fra bransjen var å skape et tydeligere
studieprogram innen Film og TV-produksjon som kunne utfylle de andre medieutdanningene i Norge.
De ga også tilbakemelding på at innholdet i det gamle studiet i Multimedieteknologi var for bredt og
vanskelig å identifisere for bransjen. Fokuset på innovasjon, kostnadseffektivitet og
internasjonalisering var gjengangere i tilbakemeldingene.
Fra 2016 er studieprogrammet utlyst for internasjonale søkere. Begrunnelsen for dette er å få
internasjonale studenter som kan tilføre den nasjonale bransje større mangfold samt gi våre
utdannede kandidater en internasjonal grad for å konkurrere i et mye større internasjonalt
arbeidsmarked.
Da flere av våre faglærere har internasjonal erfaring og nettverk, har vi også fått innspill fra
internasjonal bransje som har gitt grunnlag for innholdet i studieplanen. Som et ledd i både innspill
fra bransje og eget rekrutteringsarbeid er vi medarrangør for den internasjonale mediefestivalen
&Action, som også er nevnt tidligere. Dette har gitt et ytterligere styrket beslutningsgrunnlag for vår
studieplan og rekrutteringsarbeid.
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Siden vi startet medieutdanning i tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2004 har vi hatt (relativt)
god søkning til våre studieplasser. Det startet veldig bra de 2-3 første årene, men mot slutten har
tallene gått noe ned for det gamle bachelorstudiet i Multimedieteknologi. Etter at vi spesialiserte
studiet, endret navn og åpnet opp for internasjonale søkere har imidlertid pilen pekt rett opp igjen.
Nedenfor en tabell som viser søkertall (1. prioritet) i de to årene dette studiet har vært tilgjengelig
gjennom SO og lokalt opptak (internasjonale søkere).
Søkertall bachelor i Film and TV Production

Antall
Søkere
Søkere
plasser (SO) 2016 (SO) 2017
(SO)
20

14

36

Endring
20162017
+22

Søkere Antall plasser
(internasjonale)
pr.
plass
1,8

10

Internasjonale Internasjonale
søkere 2016 søkere 2017
14

106

Endring
20162017

Internasjonale
søkere pr. plass

+92

10,6

Vi er selvsagt glade for økningen hos SO, og meget positivt overrasket over økningen internasjonalt.
Fra å slite med å fylle plassene i 2016, fikk vi venteliste i 2017. Med å holde antall plasser på dette
nivået og fortsatt ha gode søkertall, vil vi kunne videreføre den gode kvaliteten på studiet.
Som tidligere nevnt har vi endret opptaksreglene slik at vi fra studieåret 2020/2021 tar inn studenter
basert på både karaktersnitt og en kunstnerisk portfolio, samt et kort intervju der de svarer på noen
spørsmål fra oss (motivasjon osv.). På den måten vil vi i større grad kvalitetssikre studentopptaket og
ha større grunnlag for gjennomstrømming av studenter som er kvalifisert for et arbeidsliv etter endt
utdanning.
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§2-2.3 Studieprogrammets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år
for heltidsstudier.
Studieprogrammet i ”Film and TV Production” er inndelt i flere arbeidsformer og læringsaktiviteter.
Dette fordeler seg primært mellom undervisning, øving, lab, ekskursjoner/feltarbeid,
eksamensproduksjoner og eget arbeid som er nødvendig for å oppnå de ulike læringsutbyttene for et
såpass produksjonsorientert studieprogram. Dette vises bl.a. gjennom flere avsatte timer til
øving/lab og selvstudie enn ordinær undervisningstimer i klasserom/datasal. Det forutsettes at et
studieår er 40 arbeidsuker basert på at studentene får 11 mnd1. studiefinansiering fra Lånekassen og
at jule- og påskeuke er fri. Studiet gir studentene gradvis mer tid til selvstudie/egenproduksjon så
tabellen er fordelt på hvert studieår for å vise denne utviklingen gjennom de 3 årene. Som vist i
oppbyggingen av studieplan så består de 3 første semestrene av mindre 10 studiepoengs emner hvor
det er mer likt fordelt med undervisning og praktisk arbeid, mens det i de 3 siste semestrene er mye
mer vekt på selvstudie/egenproduksjon.
For et studieår på bachelor i Film and TV Production vil fordelingen være slik:
1. studieår:
Arbeidsform og læringsaktivitet
Undervisning
Øving/lab
Feltarbeid/eksterne produksjoner
Selvstudie/Eksamensforberedelser
Eksamensproduksjoner
Totalt arbeidsomfang pr. år

Timer pr Antall uker i Antall uker i
uke i snitt høstsemester vårsemesteret

Totalt antall
uker pr år Timer pr. år

9
12
4
10

18
18
18
18

22
22
22
22

40
40
40
40

360
480
160
400

5

18

22

40

200
1600

2. studieår:
Arbeidsform og læringsaktivitet
Undervisning
Øving/lab
Feltarbeid/eksterne produksjoner
Selvstudie/Eksamensforberedelser
Eksamensproduksjoner
Totalt arbeidsomfang pr. år

Timer pr Antall uker i Antall uker i
uke i snitt høstsemester vårsemesteret
6
12
4
13
5

18
18
18
18
18

22
22
22
22
22

Totalt antall
uker pr år Timer pr. år
40
40
40
40
40

240
480
160
520
200
1600
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3. studieår:
Arbeidsform og læringsaktivitet
Undervisning
Øving/lab
Feltarbeid/eksterne produksjoner
Selvstudie/Eksamensforberedelser
Eksamensproduksjoner

Timer pr Antall uker i Antall uker i
uke i snitt høstsemester vårsemesteret

Totalt antall
uker pr år Timer pr. år

3
12
5
15

18
18
18
18

22
22
22
22

40
40
40
40

120
480
200
600

5

18

22

40

200
1600

Totalt arbeidsomfang pr. år
Med denne fordelingen vil et studieår for en heltidsstudent være ca. 1600 timer.
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§2-2.4 Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studieprogrammet.
Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om Film og TV produksjon og et teoretisk fundament for
eventuelt videre masterstudier. Studiet har spesielt fokus på produksjon i nye medier og på
kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av teknologi (produksjonsteknikk for film
og TV og innovasjon i bransjen). Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes inn
mot andre markedsområder for å styrke muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene
(produsentrollen).
Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og
kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier
(fortellerteknikk, manus og regi).
Styret ved Nord Universitet har i sin behandling av studiestedstruktur i styremøtet juni 2019 vedtatt
at studiet skal flyttes fra Steinkjer til campus Røstad på Levanger. Det forventes at det settes i gang et
arbeid raskt for å bygge opp en tilfredsstillende infrastruktur for studieprogrammet.
Studieprogrammet trenger datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter
og eget opptaksstudio for lyd og bilde.
Studentene har tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til
slike produksjoner. Alle labber må utstyres med den nyeste programvaren som kreves for slik type
produksjon. Dette er også nærmere beskrevet i kapitlet om studiets infrastruktur.
I det følgende gjøres det rede for hvordan studieprogrammets innhold (1), oppbygging (2) og
infrastruktur (3) er egnet for å oppnå læringsutbyttet.
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Studieprogrammets innhold
Studiemodellen for ”Film and TV Production” er stort sett delt inn i semester, men semester 2 og 3 er
igjen delt inn i blokker – 4 blokker pr. år. Blokkene varer fra 8-9 uker og fordeler seg ca. slik utover
året:
•
Blokk 1 i uke 35-42
•
Blokk 2 i uke 43-50
•
Blokk 3 i uke 2 – 10
•
Blokk 4 i uke 11-20 (ex. påske).
De fleste emner går over et helt semester. Dette er gjort bevist for å få best mulig progresjon
gjennom studiet. Emner som dekker de sentrale deler er uthevet i tabellene nedenfor. Emnekoder er
ikke opprettet og er derfor kun et forslag.
Fordeling av emner 1. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

FTV1000 Screenwriting
10 studiepoeng
FTV1100 Design for Film and TV
10 studiepoeng

Blokk 3

Blokk 4

FTV1300 Film as Art and
Technology
- History, Theory, Ethics
10 studiepoeng

FTV1500 Production 1
10 studiepoeng

FTV1200 Film and TV Production

FTV1400 Directing and
Producing 1

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fordeling av emner 2. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

FTV2100
Sound Design
10 studiepoeng
FTV2200 Directing and
Producing 2

FTV2300 Innovation
and professional
development

FTV2400 Production 2
30 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng
Emnet Production 2 samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og undervises av faglærere
fra det bachelorstudiet i samarbeid med faglærere på Film and TV Production hvor studentene
etablerer tverrfaglige prosjektgrupper. Her kan studentene også gjøre samarbeidsprosjekter med
andre kreative studenter som f.eks skuespillerstudenter og musikkstudenter.
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Fordeling av emner 3. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

FTV2500 Production 3

FTV2600

30 studiepoeng

Bachelor production
30 studiepoeng

Emnet Bachelor Production samkjøres med bachelor i 3D art, animation and VFX og faglærere på
Film and TV Production og 3D art, animation and VFX samarbeider om veiledning og undervisning alt
etter hvilke problemstillinger studentene jobber med.
Studiets oppbygning:
Film- og TV-produksjon er naturligvis en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Studentene vil få
TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar,
reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene samt en del
fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom grunnleggende emner i
første studieår.
I andre studieår får studentene ytterligere faglig fordypning i de sentrale emnene og kan velge å
fokusere mer mot spesialisering i manusutvikling og regi, cinematografi, postproduksjon eller lyd i
Production 2. Production 2 kan gjennomføres som en fiksjonsfilm, pilot til TV dramaserie eller en
flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan omfatte større sports- og
eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett, på storskjerm eller som
on-demand.
I tredje studieår vil du som student bli introdusert for mer profesjonelle produksjoner gjennom en
felles produksjonsperiode. I Production 3 kan studentene velge å fordype seg som produsent,
regissør, manusforfatter, fotograf, klipper eller lydprodusent. For hver enkelt fordypning gis det en
workshop i medieprosjektet. Hele bachelorstudiet avsluttes med en bachelorproduksjon hvor
studentene selv setter opp og planlegger en større produksjon eller jobber i bransjen gjennom en
Internship-løsning. Studentene oppfordres til samarbeid i produksjonsgrupper for å oppnå høyest
mulig produksjonskvalitet samtidig som de jobber med sine individuelle problemstillinger og
teoretiske og metodiske arbeid. Det er også mulig å samarbeide med studenter fra andre bachelorløp
ved universitetet, som f.eks. 3D, animasjon, VFX, musikk, teater eller spillstudenter.
Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Studentene blir knyttet opp mot eksterne
oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper.
Studentene jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap hvor det arrangeres
innovasjonscamp, samt har et eget emne der fokuset er på produsentrollen. I emnet Innovation and
professional development etablerer alle studenter studentbedrift. Dette gjøres i samarbeid med
Ungt Entreprenørskap. Erfaringer fra tidligere år på, bl.a. studiet i Multimedieteknologi, viser at de
erfaringer studentene drar med seg fra å drive studentbedrift har stor sammenheng med om de vil
lykkes som gründere i denne bransjen. Vi har flere eksempler på bedrifter som startet som
studentbedrift, og som nå er etablert som selskaper i Norge:
•
•
•

https://camerat.no
http://kindergarten.no
http://kolibrimedia.no
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Fordeling av emner ift. de 4 sentrale delene i studieplanen.
Rød = Manus og regi
Lilla= Produksjonsteknikk
Blå = Produsentrollen
Grønn = Medieinnovasjon
Fordeling av emner 1. studieår:
Blokk 1

Blokk 2
Screenwriting
10 studiepoeng
X

Blokk 3

Blokk 4

Film as Art and Technology
- History, Theory, Ethics
10 studiepoeng
X

Design for Film and TV
10 studiepoeng
X

Directing and Producing 1
10 studiepoeng
XX

Film and TV Production
10 studiepoeng
X

Production 1
10 studiepoeng
XXX

Fordeling av emner 2. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Sound Design
10 studiepoeng
X
Directing and Producing 2
10 studiepoeng
XX

Blokk 3

Innovation and professional
development
10 studiepoeng
X

Blokk 4

Production 2
30 studiepoeng
XXXX

Fordeling av emner 3. studieår:
Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Production 3
30 studiepoeng

Bachelor production

XXXX

XXXX

30 studiepoeng

I production emnene og bachelor production velger studentene å spesialisere seg innenfor ett de 4
sentrale områdene i studiet bortsett fra Production 1 hvor de ikke kan velge Medieinnovasjon da det
ikke blir gjennomgått før i 3. semester.
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Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbytte.
Som gjengitt i tabellen ovenfor består hver av de 4 sentrale fagområdene med et sett av emner.
Innenfor hvert sentrale område må studentene gis et innhold for å oppnå overordnet kvalifikasjon.
På bakgrunn av dette er innhold i hvert enkelt emnene valgt slik at emnene som utgjør hvert sentrale
fagområde skal speile bestemte overordnede læringsutbytter.
Manus og regi:
I dette fagområdet er det størst fokus på det kreativt skapende. I både Scriptwriting og Directing and
Producing 1 og 2 er det stort fokus på å utvikle historier og karakterer innenfor ulike sjangre og
kandidatene gis bransjekunnskap og et historisk perpektiv på dette fagområdet. Gjennom både teori
og praktiske øvelser får kandidatene ferdigheter i å utvikle gode manus og omsette dette til praktisk
regissering av skuespillere. Innenfor dette fagområdet får også kandidatene nyttige kunnskaper og
ferdigheter i storyboarding som kommer til stor nytte i den kreative prosessen innenfor Film- og TV
produksjon.
Produksjonsteknikk:
Dette er et relativt stort område i studiet og er mest knyttet til praktisk kunnskap. Kandidatene lærer
å håndtere ulikt type produksjonsutstyr som er nødvendig for å kunne operere innenfor denne
bransjen. Som tidligere nevnt har studiet fokus på innovativ bruk av teknologi, og både innenfor
emnene Film and TV Production og Sound Design gis de både kunnskap om hva som er relevant
produksjonsteknikk, og ferdigheter i å utøve denne fagdisiplinen. I production emnene vil studentene
anvende oppnådd læringsutbytte i de foregående emnene i praktiske prosjekter, og gjennom dette
øke sitt erfaringsgrunnlag og læring.
Produsentrollen:
Uten en produsent – ingen produksjon, sies det i bransjen. En produsent har ansvar for at alle
nødvendige ressurser tilknyttet en film eller TV produksjon er på plass. Dette inkluderer innleie av
utstyr, bemanning av roller, oppsett av produksjonsbudsjetter og kontraktsinngåelser med
samarbeidspartnere samt noe juss. Videre skal en produsent også ha fokus på markedspotensialet
for en produksjon og kontakte potensielle distribusjonskanaler. For å lykkes med dette må man ha
bransjekunnskap, kjenne bransjens historiske utvikling, lykkes med teambuilding/samarbeid i
produksjonsgrupper og ha teknisk innsikt. Dette er fagområder det fokuserers på i emnene Directing
and Producing 1 og 2.
Medieinnovasjon:
Utviklingen i film- og TV bransjen har ført til et større fokus på etablering av selvstendige
produksjonsselskaper i større grad enn å bli ansatt. Selv om man ønsker å bli ansatt i et større
produksjonsselskap, er endringstakten så stor at man må ha opparbeidet kompetanse og
endringsvilje (gründeregenskaper) som gjør kandidatene relevante for dette arbeidslivet. Gjennom
spesielt emnene Innovation and professional developement og Bachelor Production får kandidatene
kunnskaper om oppstart av egne selskaper, ferdigheter i å drive et selskap (studentbedrift) og
generell kompetanse om det arbeidsmarkedet de skal bevege seg inn i.
Nedenfor presenteres en tabell hvor studieprogrammets læringsutbytte samstilles med de sentrale
områdene i studieplanen og hvordan disse oppfyller de ulike læringsutbyttebeskrivelsene.
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... har bred kunnskap om sentrale emner innen:
1.
Fortellerteknikk/manus og regi
2.
produksjonsteknikk for film og TV
3.
produsentrollen
4.
medieinnovasjon

X

Ferdigheter

Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse sentrale
områdene for å ta riktige beslutninger i produksjonsfasen.
... er kjent med relevante forsknings- og
utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid innen
Film- og TV produksjon som f.eks innovative
produksjonsteknikker, endret forbrukeradferd og nye
distribusjonskanaler.
... kan finne relevant informasjon og teori for å holde seg
oppdatert innenfor fagområdet. Kandidaten har
produksjonserfaring, bransjekunnskap og et historisk
perspektiv på dette fagområdet.
... kan anvende resultater og erfaringer fra faglig litteratur
og kunstnerisk utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre
gode og faglig begrunnede valg innenfor dette
fagområdet/bransjen.
... kan reflektere over eget arbeid, dokumentere dette og
justere utførelse etter konstruktive tilbakemeldinger.
... vil gjennom flere fagområder finne, vurdere og henvise til
et bredt spekter av fagstoff som grunnlag for å belyse en
problemstilling
...behersker produksjonsteknikker og produksjonsutstyr for
å produsere ulike film- og TV-produksjoner innenfor flere
sjangre, samt vite hvordan dette kan distribueres og
publiseres. Her inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr,
redigeringsutstyr, produksjonsplanverk og dokumentasjon.

Medieinnovasjon

Manus og regi

Kunnskaper

Produsentrollen

Kandidaten…

Produksjonsteknikk

Studiets totale
læringsutbytte

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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Generell
kompetanse

... har innsikt i flere problemstillinger fra både
forskningsprosjekter, fagfolk og næringsaktører som gir
større forståelse for dette fagfeltet. Dette kan være knyttet
til etiske normer og regler, opphavsrett og andre relevante
forskrifter og yrkespraksis.
...behersker å jobbe i grupper/team, og har oppnådd høy
relasjonskompetanse.
...evner å gi og motta konstruktiv kritikk for å oppnå best
mulig håndverk.
.... kan også jobbe selvstendig og finne innovative
løsninger, samt har forståelse for de behov som denne
bransjen krever.
... har et bredt grunnlag av ulike presentasjonsteknikker for
å presentere fagspesifikke problemstillinger, hvilke teorier
som er relevant og egne erfaringer fra ulike produksjoner.

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X
X

Læringsutbyttebeskrivelsene skildrer kjernen i alle delemnene. Noen av læringsutbyttebeskrivelsene
vil gå igjen i alle delemnene i studiet, ettersom disse framstår som helt grunnleggende viktig for å
kunne fungere innen film- og TV-produksjon. De ulike delemnene representerer forskjellige
innfallsvinkler til studiets totale læringsutbytte, både metodisk og tematisk.
I vedlegg 1c vises et oppsett på hvordan noen utvalgte læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå
henger sammen med læringsutbyggebeskrivelser på overordnet nivå (programnivå) fordelt på de
sentrale områdene i studieplan. Dette er resultatet av en prosess som er kjørt i fagmiljøet, og derfor
presenteres dette oppsettet på engelsk for å unngå feil og misforståelser i en evt.
oversettelsesprosess.
Studieprogrammets infrastruktur.
I og med at dette studieprogrammet er svært produksjonsorientert, stilles det store krav til
infrastruktur for at studentene skal nå læringsutbyttet. Siden tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag
etablerte medieutdanning i 2004 har det vært en kontinuerlig prosess i å bygge opp denne
infrastrukturen på Campus Steinkjer.
Styret ved Nord Universitet har i sin behandling av studiestedstruktur i styremøtet juni 2019 vedtatt
at studiet skal flyttes fra Steinkjer til campus Røstad på Levanger. Noe av utstyret som følger med
utdanningen er selvsagt flyttbart, men mye av infrastrukturen må bygges opp på nytt på Campus
Røstad. Det forutsettes at det settes i gang en prosess med å få på plass nødvendig infrastruktur for
studieprogrammet. Ansvaret her ligger hos direktør for digitalisering og infrastruktur i samarbeid
med fakultetets ledelse.
22. november 2019 ble det gjennomført et møte mellom direktør for digitalisering og infrastruktur og
studieprogramansvarlig om plan for infrastruktur til studiestart høst 2020. Behovet vil bli ivaretat
gjennom noe tilpasning av eksisterende infrastruktur på campus Røstad og leie av lokaler i
Filmfabrikken. Ansvar for møter med Levanger kommune for å signere leieavtaler samt ansvar for
arbeid for å tilpasse infrastruktur på Campus Røstad ligger hos direktør for digitalisering og
infrastruktur. Planene som ble gjennomgått på møtet 22. november er tilfredsstillende for dette
studietilbudet.
Nedenfor gis en kort oppsummering av nødvendig infrastruktur for at studentene skal kunne nå
læringsutbyttet i studieprogrammet.
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Undervisningsrom/Auditorium:
All teorigjennomgang gjøres i et middels stort auditorium som tar 60-70 plasser. Her kjøres også de
emner hvor vi har samkjøring mellom bachelorstudiene i ”Film and TV Production” og ”3D art,
animation and VFX”. Enkelte emner kan også kjøre enkel teorigjennomgang i mindre klasserom på
campus.
Datasal/Lab:
En stor andel av undervisning og øvingsaktiviteten foregår på datasaler (som også i denne
sammenhengen kan beskrives som et undervisningsrom). Med 3 fulle klasser har vi behov for 2
datasaler med 35-40 datamaskiner hver.
Studioer:
Studentene må ha tilgang til ett større TV-studio på ca. 120 kvm. og god takhøyde + et mindre
opptaksstudio for lydproduksjon/voiceover. Begge studioene må ha tilknyttet kontrollrom/regirom
og lydstudioet en profesjonell lyd suite. Det største studioet kan benyttes som en tegnesal hvor
studentene får stå fritt omkring med sine staffelier under veiledning av faglærer.
Klippesuiter:
Studentene må ha tilgang på 2 stk. klippesuiter hvor det er mulig å sitte i mindre grupper/alene for å
ferdigstille større produksjoner under studiet. Hver klippesuite har 1 arbeidsstasjon med
videomonitorer for fargekorreksjon, visningsmonitor for publikum og høytalere.
Kamera:
Studiets kamerapark er tilpasset ulike behov. 12 av kameraene er mer tilpasset reportasjeproduksjon, dokumentar og flerkameraproduksjon, 4 av kameraene er av typen DSLR som gir en
bedre ”filmlook” og 4 kamera er mer profesjonelle filmkamera. Alt kamerautlån forvaltes av
universitetsbiblioteket på en profesjonell måte i samarbeid med utdanningens tekniker.
Kamerautstyr/flerkamera produksjonsutstyr (OB-utstyr):
Mediemiljøet har over flere år bygd opp en utstyrspark for flerkameraproduksjoner. Dette benyttes
til utendørsproduksjoner (OB) og i studio. Dette omfatter ulike typer stativer, grip-utstyr som kran,
rails, dolly, steadycam, bildemixere, lydmixere, mikrofoner, lydopptakere for felt,
kommunikasjonsutstyr, kabling osv...
Digital scenografi:
Studentene har tilgang til 4 profesjonelle projektorer og ulike projeksjonslerret samt en videoserver
med programvare for produksjoner som krever digital scenografi (konserter, teaterproduksjoner,
næringslivseventer, konferanser, festivaler osv...)
Servere:
Studentene har tilgang til de ordinære serverløsninger/lagringsløsninger som alle andre studenter
ved Nord universitet. De har imidlertid tilgang til en langt større filserver for store mediefiler som
benyttes både ifm. produksjon, innleveringer og faglig innhold fra faglærere (videoleksjoner,
øvingsfiler osv...).
Alle datasaler, klippesuiter, studioer, regirom, undervisningrom, auditorier og faglærernes kontor er
koblet opp mot disse serverne med minimum 1GB nettverkskapasitet og ut mot internett gjennom
Uninett sine nettløsninger.
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Programvare:
På alle datasaler har studentene tilgang til oppdatert programvare på lik linje med den profesjonelle
bransjen. I hovedsak benytter studentene på dette studiet følgende programmer:
• Adobe Master Collection (Premiere, AfterEffects, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Encoder...)
o Foto, grafikk, motion graphics, videoredigering
• Avid Pro Tools – Lydredigering
• DaVinci Resolve - Fargekorreksjon
• Resolume Arena – Digital scenografi
I tillegg har selvsagt studentene tilgang til ordinær programvare som Office pakke, statistikk pakker
osv.
Kommunikasjon med studenter:
I dag benyttes Canvas som LMS-system hvor både fagstoff, forelesningsnotater og kommunikasjon
med studentene foregår.
Administrative og øvrige tjenester:
Studiested Levanger er et oversiktlig og geografisk samlet campus, lokalisert like utenfor sentrum av
byen. I nærhet til undervisningslokalene har studentene tilgang til nødvendig infrastruktur som
studentsamskipnaden ‘Studentinord’, ei kantine, bibliotek, bokhandel og studentservice. I tillegg er
studietjenesten samlet i et eget bygg på campus, hvor studentene kan oppsøke studieveiledere og
eksamenskontoret. I forbindelse med studiets internasjonale profil har det vist seg å være en styrke å
kunne tilby de internasjonale studentene et samlet campus, med nærhet til de ulike
støttefunksjoner.
Dimensjonering av infrastruktur ift. antall studenter.
Som tidligere nevnt er studietilbudet flyttet fra Steinkjer til Levanger. I tiden fremover er det anslått
at den totale mengden av kreative studenter (Film/TV, 3D/VFX og Spill, musikk, teater, kunst osv..) vil
øke i tiden fremover på campus Levanger. Historisk sett har vi siden 2008 hatt 2 bachelortilbud som
har benyttet felles infrastruktur. Fremover øker antall studietilbud og antall studenter og behovet for
bl.a. datasalkapasitet og kreative læringsarenaer/spesialrom vil derfor øke. Dette må bli ivaretatt av
ledelsen ved universitetet.
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§2-2.5 Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studieprogrammet. Det skal legges til rette for at studenten
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
Det fremgår tydelig av studieprogrammets læringsutbytte at kandidatene skal besitte en del helt
konkrete og praktiske ferdigheter ved endt utdanning. Disse kommer i tillegg til de grunnleggende
ferdigheter som forventes oppnådd i løpet av et bachelorgradsstudium, eksempelvis evne til
tilegnelse og bruk av teori, etisk refleksjon, muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Oppnåelsen av alt
dette forutsetter bruke av varierte undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. I det følgende
presenteres studiet undervisnings- og læringsformer (1) og de valgte vurderingsformene (2)
Undervisnings- og læringsformer.
Studentene på Film and TV Production skal tilegne seg studiets læringsutbytte ved hjelp av følgende
arbeidsformer:
●
●
●
●
●

Forelesninger
Øvinger på datasal/lab
Prosjektarbeid/medieproduksjoner med veiledning
Studentbedrift
Individuelt arbeid

Forelesninger og øvinger på datasal/lab
Teorigrunnlaget øves opp gjennom forelesninger, og de praktiske ferdighetene gjennom øvinger på
datasal/lab. Dette danner grunnlaget for gjennomføringen av
prosjektarbeidene/medieproduksjonene. Vekselvirkningen mellom disse arbeidsformene vil inngå i
de sentrale emnene og danne grunnlaget for å oppnå det totale læringsutbyttet.
Prosjektarbeid/Medieproduksjoner med veiledning
Alle medieprosjektene og deler av bachelorproduksjonen er bygd opp rundt at studentgruppen deles
i produksjonsgrupper med ulike roller. Her skal de øve og praktisere på samspillet mellom de ulike
funksjonene i en film eller TV-produksjon. Hver uke møter studentene til et statusmøte hvor de
presenterer progresjon i produksjonene for veilederne og bestemmer i samarbeid med veilederne
hva som skal være neste steg. Det gis også enkelte gruppevise og individuelle veiledningstimer fra
faglærerne ved behov tilknyttet hver enkelt produksjon. For de studentene som enten er i internship
eller utfører sin bachelorproduksjon i samarbeid med bransjen, så vil mentorer fra næringslivet også
inngå i veilederapparatet.
Studentbedrift
I 3. semester skal alle studenter starte en studentbedrift. Enten alene eller som en gruppe. Dette
gjøres i emnet Innovation and professional development. I og med at markedet innenfor Film- og TVproduksjon i større grad består av egne produksjonsselskaper og freelancere/gründere, vil de få
svært nyttig kompetanse ved å gjennomføre en selskapsetablering og praktisere dette mot eksterne
kunder. Ved tilsetting i eksisterende selskaper vil også denne kompetansen være nyttig knyttet til
endringsprosesser. Dette gjøres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og det kobles på mentorer
fra næringslivet samt faglærere som veiledere.
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Individuelt arbeid
Ut over den ordinære undervisnings- og øvingstiden, samt produksjonsperiodene, legges det opp til
at studentene jobber selvstendig med de praktiske oppgaver de til enhver tid har knyttet til
innleveringene i hvert emne. Det stilles også krav til mye selvstendig arbeid og gruppearbeid i
produksjonsperiodene.
Vurderingsformer.
I dette studiet benyttes følgende vurderingsformer:
•
Mappeinnlevering
•
Skriftlig eksamen
•
Muntlig eksamen
Mappeinnlevering
I alle emner gjennomføres det mappeinnleveringer som grunnlag for vurdering. I mappene vil det
variere ift. antall innleveringer (se emnebeskrivelsene vedlegg nr. 1a), men det normale er 2-4
produksjoner, både individuelle og som gruppe. I tillegg skal det leveres individuelle
refleksjonsnotater. De ulike innleveringene i mappen er spredt ut over emnenes varighet for å ha en
fortløpende vurdering. Emnenes læringsutbytte i dette studieprogrammet er også av en slik art at
dette gir best mulig vurdering av studentene.
Skriftlig eksamen
I noen emner er en prosentvis andel av vurderingen også en skriftlig eksamen på campus. Dette kan
enten være teoretiske spørsmål som besvares på ordinær skriftlig måte, eller som ”multiple choice”
Muntlig eksamen
Muntlig eksamen benyttes bare på den avsluttende bachelor produksjonen og gjennomføres
individuelt med ekstern sensor og intern veileder(e).
I tillegg skal hver enkelt bachelor-produksjonsgruppe gjennomføre en ”businesspitch” foran et panel
av potensielle investorer og virkemiddelapparat. Å presentere sin bachelorproduksjon på denne
måten gjør studentene i bedre stand til å presentere film og tv-prosjekter på profesjonelle pitcher
etter endt utdanning. Dette er en svært vanlig måte å presentere sine ideer på i denne bransjen både
nasjonalt og internasjonalt for å skaffe finansiering og medprodusenter. Dette er også positivt for
næringsaktørene ift. å oppdage nye talenter.
Vi har gjennomført businesspitch i 2016, 2017 og 2018 i emnet bachelor production som en
prøveordning, men ønsker nå å etablere faste avtaler med selskaper som skal bidra i panelet pga.
svært positive tilbakemeldinger fra både studenter og næringsaktører. Aktører vi har benyttet
tidligere og som vi vil inngå avtaler med er:
•
Midtnorsk filmsenter (regionalt filmsenter)
•
Filminvest A/S (regionalt filmfond)
•
Innovasjon Norge
•
Tindved kulturhage AS (næringshage)
•
T-lab (kunnskapspark)
•
Regionale produksjonsselskaper
Avtalene skal være på plass før emnet gjennomføres første gang i vårsemesteret 2023. Møter med
aktørene skal gjennomføres i løpet av våren 2020 med mål om avtaleinngåelse høsten 2020.
Ansvaret ligger hos studieprogramansvarlig.
Studentene presenterer også status i sine produksjoner nesten hver uke i produksjonsperiodene, men
dette defineres ikke som en eksamen, men mer som en læringsprosess i hvert emne slik det nevnes
under punktet prosjektarbeid over.
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Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering – og begrunnelse
(Emnenes læringsutbytte, undervisnings- og læringsformer og vurdering er skrevet av fagmiljøet på engelsk. Begrunnelsen er skrevet av
studieprogramansvarlig på norsk)
Emne

FTV1000
Screenwriting

Emnets LUB

Skills:
•
•
•
•
•

Demonstrate an understanding of storytelling by writing
a short non-dialogue screenplay
Be able to develop a believable character description
Understand the difference between a protagonist and
antagonist
Demonstrate insight into the art of direction by
directing a short non-dialogue film
Understand how to direct actors within the nondialogue film

Knowledge:
• Demonstrate an understanding of the three act
structure
• Be able to analyse various master plots for different
genres
• Demonstrate an understanding of correct script
formatting
• Understand professional production processes and
procedures

Undervisningsog læringsformer

Vurdering

Lectures and
practical
exercises

Portfolio:

Begrunnelse
Hvordan bidrar valgte
undervisnings- lærings- og
vurderingsformer til at
studentene oppnår
læringsutbyttet i emnet?

4 assignments
(group or
individual)
1 reflection
paper
(individual)

Emnet gjennomføres med
undervisning hvor studentene
får teoretisk og erfaringsmessig
påfyll innen manusutvikling.
Dette grunnlaget benytter i sine
praktiske øvelser. Øvelsene
ender opp i innleveringer av
ulike manus/utkast til manus
som er en del av mappen for
vurdering. Dette kan gjøres
både individuelt og i grupper. I
tillegg skal hver enkelt student
skrive et refleksjonsnotat der de
gjør rede for sine valg i
manusene i hver innlevering og
knytter dette opp til både teori
og gjennomgått stoff fra
undervisningen i emnet.
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General Competence:
• Create and write effective character descriptions
• Demonstrate an understanding of writing for the screen
• Understand artistic and technical limitations of directing
a short non-dialogue film
FTV1100
Skills:
Design for Film
•
and TV
•

Communicate a story idea through visual
representation.
Create motion graphics based on concept and storyboard
s.

Knowledge:
• Demonstrate the key elements involved in a
digital pipeline and workflow through practical
production.

Didactic lectures,
seminars, review
sessions,
independent
and/or group
practice-based
professional
learning.

Individual
portfolio

Lectures and
practical
exercises

Portfolio:
(individual)
- Final project
(shot, edited,
with sound,
and delivered)
- Reflection
Paper

General Competence:
• Critically review work and reflect on own development.
• Apply traditional art techniques in a digital medium.
• Apply animation techniques, typography and effects to
digital artwork.
FTV1200
Film and TV
Production

Skills:
•
•
•

Plan the strategic use of and operate cameras, lighting
equipment, sound equipment, and non-linear editing
systems (NLE).
Prepare camera and lighting plans.
Identify and operate appropriate grip equipment like
track, cranes and steadicam.

Emnet gjennomføres i en
kombinasjon av undervisning av
teori i auditorium og
gjennomgang av
produksjonsverktøy/digitale
verktøy på datalab. I tillegg
gjennomføres både individuell
og gruppevis veiledning. Dette
kan gjøres på datalab eller på
veileders kontor. I emnet er det
et såpass stort fokus på digital
produksjonskvalitet at det er
behov for både gode
øvingsopplegg og veiledning for
at studentene skal oppnå
læringsutbyttet. Ferdig
materiale samles sammen i en
mappe for samlet vurdering.
Klassene vil bestå av
forelesninger /
demonstrasjoner om teoretisk
materiale og estetiske
betraktninger for hvert spesifikt
element i et lydspor. Musikkens
rolle som følelsesgenerator vil
også bli trukket fram.
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•
•
•
•

Øvinger vil bestå av praktisk
anvendelse av teoretiske
prinsipper og instruksjoner,
inkludert praksis i oppsett og
drift av forskjellige kameraer,
belysnings- og grip-utstyr,
lydutstyr (studio og felt) og
redigeringsutstyr (Premiere Pro
eller annet NLE) . Oppgaver vil
bestå av forskjellige oppgaver
om kamera, belysning,
redigering og lyd.
Laboratorieøvelser kan fra tid til
annen etter instruktørenes
skjønn utføres i grupper for å
fremme utprøving og
samarbeid. Gruppe- eller
individuell sensur vil bli brukt på
alle praktiske innleveringer på
en måte som er i samsvar med
oppgaveteksten/eksamenstekst
. Refleksjonsnotat og
porteføljeinnlevering vil få
individuelle karakterer.
Relevant lesestoff og videoer
kan bli tildelt gjennom hele
kurset, for å gi studentene
ytterligere innsikt som
anvendes i øvingene.

Capture useable production dialogue, backgrounds, and
sound effects
Create or capture effective music elements
Edit picture effectively to advance the story
Create a basic mix of sound elements to complement
picture

Knowledge:
• Know the terms used in cinematography, lighting,
sound, and in picture and sound editing.
• Use basic camera and framing theory, fundamental
lighting principles, and the importance of proper sound
acquisition.
• Create music and know music’s unique role within the
production
• Use different editing styles, the flow of images or
scenes, how picture and sound work together, and the
complex nature of deliverables.
General Competence:
• Know the importance of visuals and sound when telling
a story.
• Use digital workflow.
• Make constrained decisions and follow through
• Think a project through from conception to final
delivery
• Become comfortable with the technology and allow
artistry to develop
FTV1300
Film as art and
technology

Skills:
•
•

Reflect upon implications of film in society,
Connect theoretical concepts and ideas such as form,
style, and genre to practical execution,

Lectures,
seminars and
practical
exercises

Portfolio

Emnet har fokus på å gi
studentene et historisk og
teoretisk perspektiv for å styrke
deres akademiske kompetanse
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•

innen Film og TV for anvendelse
i resten av studieprogrammet.
Selv om emnet i stor grad er
basert på teori, vil det bli
gjennomført praktiske øvelser
hvor teori skal anvendes slik at
studentene ser sammenheng
mellom de teoretiske og
historiske perspektivene og
dagens produksjonsteknikk. De
skal også levere inn
refleksjonsnotater og et større
skriftlig arbeid for å styrke sin
akademiske skriftlighet.
Dette blir en viktig kompetanse
å ta med seg videre i studiet –
spesielt knyttet til fremtidig
skriftlig arbeid i studiet.

Utilise their understanding of human perception in
working with particular media technologies.

Knowledge:
• Know and use the fundamental concepts of film
“language”,
• Understand and analyse the role of adaptations in
storytelling,
• Connect developments in the history of art in Europe,
America and Asia to the development of the
technologies and methods that underpin today’s
moving pictures industries.

FTV1400
Directing &
Producing 1

General Competence:
• Trace and describe the history of moving images as part
of a wider art and media history, focusing on the
development of important film movements that have
shaped our current ideas about what film can be,
• Articulate the practical, social and ethical implications
of Moving Pictures Storytelling in a range of
contemporary and historical contexts
Skills:
• Produce a short film incorporating the artistic
considerations of producing for film and tv
• Demonstrate insight into the art of direction by
directing a short non-dialogue film
• Understand how to direct actors within the nondialogue film
Knowledge:

Lectures and
practical
exercises

Portfolio:
4 assignments
(group or
individual)
1 reflection
paper
(individual)

Regirollen og produsentrollen
innehar de viktigste
funksjonene i en Film eller TV
produksjon. For at studentene
skal oppnå læringsutbytte er
det viktig at det gis en grundig
teoretisk gjennomgang samt at
det også legges til rette for
praktisk arbeid på
filmlokasjoner i samarbeid med
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•
•
•
•

skuespillere. Dette arbeidet
fordeles på de ulike
innleveringene samt at
studentene skriver et
individuelt refleksjonsnotat
hvor de viser at de valg som er
gjort i innleveringene er i
samsvar med det teoretisk
fundamentet og den
undervisning som er gitt i
emnet.

Demonstrate an understanding of the varied roles of a
producer
Understand the production process/timeline of
production and set procedures
Demonstrate the importance of call sheets/scheduling
Understand how studios operate

General Competence:
• Demonstrate how to successfully take a script through
the stages of pre-production, production and post
production
• Understand production matters (health & safety, crew
management, catering, contracts and location permits)
• Understand artistic and technical limitations of directing
a short non-dialogue film
FTV1500
Production 1

Skills:
•
•
•
•
•

Work with clients, both external and internal
Put theoretical knowledge to use in practical application
Communicate effectively with client
Plan and execute projects according to client’s concepts
and aesthetic preferences
Work within the confines of schedule and budget

Knowledge:
• Describe the relationship between client and service
provider
• Construct and maintain a production schedule
• Describe the various types of productions, and the
difference in artistic approach to each
• Identify the core purpose and message of a project

Students will
have mostly selforganized group
planning and
work sessions,
with Instructors
supervising and
guiding those
activities. The
semiindependent
nature of this
projects helps to
build confidence
within the
students,
fostering

- Group
assignments
- Individual
reflection
paper

I avslutningen av 1. studieår blir
studentene delt inn I
produksjonsteam for å
praktisere og bruke
ferdigheter, kunnskap og
generell kompetanse fra alle
emner de har hatt så langt i
studieløpet. Dette vil gi dem
den første tilnærmingen til de
krav og forventninger som
ligger i dette arbeidslivet.
Studentene kobles også på
eksterne og interne
oppdragsgivere, men får mer
veiledning på
arbeidsoppgavene i dette
emnet enn de vil få i
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FTV2100
Sound Design

General Competence:
• Work with clients as decision makers
• Develop group dynamic skills
• Effectively complete a project, and deliver on time,
according to client specifications
• Use their creativity within the confines of the client’s
desires
• Accept and implement client feedback
• Negotiate with clients to achieve mutual satisfaction

independent
thought, and
greater intrinsic
motivation.

Skills:
•

Lectures and
practical
exercises

•

•
•
•
•
•
•

Operate a digital audio workstation, to adequately
construct a complete soundtrack
Effectively use sound shaping tools including EQ,
Dynamics, and Reverb to enhance the aesthetic appeal
of the soundtrack
Identify and implement useable production dialogue
elements
Record or select alternate dialogue elements including
VO and ADR
Record or select appropriate sound effects elements
including backgrounds
Create or select, edit, and mix appropriate music
elements
Effectively edit dialogue, sound effects, and music as
required
Effectively mix all sound elements together to form a
unified soundtrack

produksjonsemnene senere i
studieløpet.
Undervisningsformen gir også
et godt grunnlag for samarbeid
og håndtering av ulike vikige
arbeidsoppgaver i team-arbeid.

Portfolio:
- 3 best
assignments
selected from
the mandatory
class
assignments
- Reflection
Paper

Dette emnet er en videreføring
av det som går på lydarbeid i
emnet Film and TV Production
på første studieår. I dette
emnet er det imidlertid mer
fokus på etterarbeid på lyd –
derfor må studentene i tillegg til
undervisning ha tilgang til
lydlab hvor de kan jobbe
individuelt og et lydstudio hvor
de kan samarbeide om ulike
roller i etterarbeidsfasen. Også i
dette emnet skal studentene
levere et refleksjonsnotat i
tillegg til innleveringene.
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Knowledge:
• Describe how elements combine to create a total effect
• Identify subtle differences in the sonic texture of sounds
when used in combination
• Assess the sound needs of any particular production to
enhance picture
• Assess relative quality of recorded tracks through
acquired critical listening skills (Ear training)
General Competence:
• Make critical decisions in a time-constrained
environment
• Create a plan and execute it, with enough flexibility to
make changes and still maintain the integrity of the plan
• Focus on details in a critical fashion
• Work in a task-specific way, yet within a larger group or
dynamic
FTV2200
Directing &
Producing 2

Skills:
•
•
•

Demonstrate an improved understanding of story
structure and plot development
Be able to develop a character arc across a short film
Demonstrate the ability to communicate ideas within a
production crew as well as to the audience

Knowledge:
• Identify and interpret meaning and drama, and portray
it with precise intent and narrative clarity
• Demonstrate the decision making process of being the
creative leader of a production team

Lectures and
practical
exercises

Portfolio:
-2
assignments
(group or
individual)
- 1 reflection
paper
(individual)

Dette emnet bygger videre på
Directing & Producting 1 fra
første studieår men legger
større vekt på rollen som
regissør og produsent fra et
lederperspektiv. Disse rollene
må kunne lede hele filmteamet
på sett og være tydelig i
kommunikasjon og
planleggingsarbeid.
For å oppnå det læringsutbygge
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•

FTV2300
Innovation
and
professional
development

er man avhengig av å kjøre
korte filmprosjekter som
øvinger i dette emnet i tillegg til
den undervisning som blir gitt.
Studentene skriver i tillegg et
refleksjonsnotat som en del av
mappen.

Demonstrate different types of writing for film and tv

General Competence:
• Demonstrate an understanding of good structure for a
short film by writing a screenplay
• Demonstrate the use of dialogue by writing convincing
dialogue within the screenplay
Gained a further understanding of artistic considerations and
technical limitations when acting for the camera by working on
various genres within film and tv
Skills:
• Write a business plan
• Establish and running a student company
• Calculate a budget for Film and TV productions
• Write contracts and deal with clients
• Operate an accounting systems
Knowledge:
• Know the creative industry and market potentials
• Know the meaning of innovation and entrepreneurship
inside of creative industry
• Start a student company on their own.
• Know different marketing channels
• Write applications for funding film and TV productions
• Use business concepts and etiquette
• Know the basic industry standards within creative
business
• Handle deadline and deliverance for clients
General competence:
• Know about marketing and media strategies.

Lectures and
practical
exercises
Running your
own student
company with
other students
External mentors
from industry
and internal
advisors from
faculty

Portfolio:
- 1 business
plan for your
student
company
(production
groups/studen
t companies).
- Selected
productions
for clients
(production
groups).
- 1 reflection
paper
(individual).

Dette emnet er tatt med I
studieprogrammet av den
grunn at bransjen har vært – og
fortsatt er i endring. Fra å være
fast ansatt i større
produksjonsselskap til å være
selvstendig
næringsdrivende/gründer i
mindre produksjonsselskaper.
Mye av kunnskapen innenfor
innovasjon og entreprenørskap
generelt har overføringsverdi
også til kreativ bransje. Derfor
får studentene leksjoner knyttet
til f.eks forretningsutvikling og
markedsarbeid. Dette skal de
praktisere gjennom å drive en
studentbedrift som alle
studenter må etablere i dette
emnet. Når det teoretiske
rammeverket er gjennomgått
og studentene har etablert sine
studentbedrifter
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•
•

FTV2400
Production 2

Skills:
•
•

Handle production management and economic routines
in the creative business.
Know the principles of running a production company
thru their student company

Communicate a story idea through visual
representation.
Work effectively within a team to contribute to a
production.

Knowledge:
• Identify roles and responsibilities within a production
team.
• Identify reflective models used in the process of
continuous learning.
General Competence:
• Develop skills and knowledge through independent
study.
• Formalise self-reflection through critical analysis and
action planning.

Didactic lectures,
seminars, review
sessions,
independent and
group practicebased
professional
learning.

Portfolio.

Samme for Production 2 og 3:
Dette er store prosjektemner
som går i 4. og 5. semester. I
disse emnene skal studentene
gradivis nærme seg det nivået
som forventes i bransjen. Her
har vi i prinsippet bygd en
struktur hvor alle studenter
jobber i produksjonsgrupper. En
gang hver uke samles alle
studenter for å få faglig påfyll
som er relevant for sine
prosjekter samt at hver
produksjonsgruppe presenterer
status for sine respektive
produksjoner. Alt dette gjøres i
plenum slik at vi oppnår læring
på kryss av
produksjonsgruppene og alle
får hverandres tilbakemeldinger
fra faglærerne. Det
gjennomføres i tillegg
individuelle/gruppevise
veiledningsmøter mellom
studenter og veileder for å gi
mer spesifikk tilbakemelding på
hver produksjon. Alle
produksjonser samles i en felles
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mappe for vurdering.
FTV2500
Production 3

Skills:
•
•

Apply communication skills to express ideas and
opinions clearly and constructively in a creative
production setting
Demonstrate methodical problem solving through
proof-of-concept trials.

Knowledge:
• Identify the limitations and strengths of a live action or
multi camera production pipeline
General Competence:
• Display professionalism in collaboration with both
clients and fellow team members.
• Reflect upon one's own contribution and that of others
in a production.

In part 1 of the
semester the
class is divided
into specialized
departments for
workshops, R&D
and external
productions with
faculty guidance.
In part 2 the
students will
employ new
knowledge and
skill gained from
Part 1 in one or
more larger
production(s)
with less faculty
involvement.
• Production
• Joint
production
meetings
• Departmen
t
production
meetings
• Joint
reflection
sessions

Portfolio:
-2
assignments
(production
groups).
- 1 reflection
paper
(individual).
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•
•

FTV2600
Bachelor
Production

Skills:
• Formulate a good research question and pitch this for
supervisors and (if relevant) external clients.
• Refer to relevant theory that is adapted to the research
question and production
• Collaborate with others on a bachelor production
• Present idea, script, storyboard, production plan and cost
estimate for your production
• Do a market survey on the target group for your bachelor
production
Knowledge:
• Use professional production pipeline
• Use relevant theory for your bachelor production
• Use qualitative and quantitative methodology for getting
answers to your research question
• Relate answers from your survey to your research questions

Departmen
t reflection
sessions
Client
approval
meetings

Lectures and
advisory
meetings

Portfolio:
- Thesis
(individual or
group).
Exam:
- Individual
oral exam of
the bachelor
production.

I dette emnet gis studentene
mulighet til å fordype seg i et
spesielt område innenfor
studiet. Dette skal gjøres
gjennom å definer en
problemstilling, knytte relevant
teori til dette gjennomføre en
undersøkelse for å få empirisk
materiale som skal analyseres
og diskuteres. Studentene kan
ta utgangspunkt i en
pilotproduksjon. Emnet
gjennomføres med både
undervisninger i teoriforståelse,
akademisk skriving, metode,
analyse og
presentasjonsteknikk.

General competence:
• Be more reflective inside productions for creative industry.
• Know the industry standards
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§2-2.6 Studieprogrammet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er sidestilt.
Både i medieprosjektene og spesielt i den avsluttende Bachelorproduksjonen kan studenter delta i
FoU-prosjekter sammen med de ansatte. Dette organiseres normalt ved at de inngår som en del av
produksjonsteamet i kunstneriske utviklingsarbeid eller at de får egne problemstillinger å jobbe med
som er relevant for FoU-prosjektene.
Excited – Senter for fremragende undervisning 2016 - 2021
I 2016 fikk IT-fagene ved NTNU og Nord Universitet status som senter for fremragende utdanning
(SFU). Målet for SFUen Excited er å bringe norsk høyere utdanning innen informasjonsteknologi til
verdenstoppen. Senteret skal jobbe aktivt for at flere studenter, særlig kvinner, velger IT som
utdanningsveg og for en mer praksisbasert IT-utdanning, der arbeid med reelle problemstillinger er
fremtredende. Senteret skal også utvikle nye IT-verktøy til bruk i læring.
Excited jobber med 5 prosjekter;
1. Informed decision: Øke kunnskap om IT og IT-profesjoner i befolkningen, spesielt blant
ungdom og kvinner, for å øke rekrutteringen til IT-fagene.
2. Projects of Becoming: engasjere førsteårsstudenter i å utforske IT-displinen, og skape gode
arbeidsvaner fra dag 1.
3. Learning through construction: Skaffe mer kunnskap om læringsaktiviteter hvor studenter
utvikler digitale produkter, samt bidra til mer motivasjon og engasjement blant studentene
gjennom mer digitalt utviklingsarbeid i fagene.
4. Sharing and diversity: Utvikle effektiv tverr-campus undervisning og legge til rette for
samarbeid mellom studenter og lærere.
5. Career Readiness: Styrke og utvide koblingen mellom næringsliv og utdanning.
Gjennom Senter for fremragende utdanning Excited involveres studentene i både FoU og faglig
utviklingsarbeid. Eksempler på faglig utviklingsarbeid er f.eks sommerjobber (2017) hvor studenter
har laget et undervisningsopplegg i FMOD (eget verktøy for lyd effekter) til emnet Sound 2 og
Internship i Bachelor Production.
Eksempler på FoU prosjekter hvor studenter har deltatt som en del av sitt arbeid i
studieprogrammet:
- IOS prosjektet:
•

Prosjektet har fokus på å utteste IOS devices (iPhones, iPads) i flerkameraproduksjoner.
Dette for å se etter mer innovative og kostnadseffektive produksjonsmetoder. Her har
studentene vært med både på foto og på bildemix, samt eksperimentert med ulikt griputstyr (stativer/små kraner osv...) for å bedre produksjonskvaliteten. Dette arbeidet
inngikk som en del av mappen i Production 2.
- VR prosjekter
•
Vi satser stort på VR-teknologi, spesielt innenfor vårt 3D-miljø. Studenter og faglærere fra
Film og TV studiet har vært med her ift. å utvikle manus og historiefortellinger som må
utvikles på helt andre måter når publikum i stor grad selv bestemmer hvordan de går
frem i historien. Vi ser også på hvordan reelle foto- og filmopptak kan
integreres/implementeres inn i VR verdener. Dette var et arbeid som ble gjennomført av
studenter i Bachelor production.
- Sketch crawl
•
Dette er en åpen kunstnerisk utviklingsarena der studenter og faglærere møtes for å
jobbe med visuelle uttrykk og tegninger. Arenaen trekkes normalt ut av campus og inn i
byen (kaféer osv...) for å gi andre impulser. Flere av arbeidene som inngår i mappen i
emnene ScriptWriting og Design for Film and TV gjennomføres i denne utviklingsarenaen.
- Festivalproduksjoner
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•

Universitetet har i flere år hatt et samarbeid med Steinkjerfestivalen. Mye av det visuelle
uttrykket under festivalen (markedsflater, storskjermproduksjoner, live-web TV osv...) er
blitt utviklet i samarbeid med fagstaben og rigget som FoU prosjekter. Her inviteres
studenter inn for å delta både på foto, klipp, publisering og flerkameraregi. Både
planlegging av gjennomføring har vært en del av emnet Production 2.
- Filmfabrikken
•
Filmfabrikken er en samlokalisering av Film og TV produksjonsselskaper i Levanger. Her
finnes det både mentorer fra bransjen, utviklingsarena i studioer og klippesuiter. Det er
gjennomført flere læringsarenaer og workshops på Filmfabrikken som ledd i FoU
prosjekter. Her har flere studenter vært involvert gjennom Production 1 og 2 eller som
Intership som en del av sin Bachelor Production.
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§2-2.7 Studieprogrammet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studieprogrammets nivå, omfang og egenart.
Fagmiljøet tilknyttet studiet i Film and TV Production har flere faglærere som opprinnelig kommer fra
andre land og som har lang internasjonal yrkeserfaring fra dette fagfeltet. Med denne bakgrunnen og
nettverket som de i løpet av sin karriere har opparbeidet seg, har studiet en god kobling til faget
utover Norges grenser. Gjennom faglærernes internasjonale nettverk (beskrives i kap. om fagmiljøet
tilknyttet studiet) har vi en unik mulighet til å skaffe bl.a. internasjonale gjesteforelesere.
Alt pensum i studiet er på engelsk og all undervisning, veiledning og øvingsaktivitet foregår på
engelsk. Studentene er i det daglige i et studiemiljø som har både internasjonale faglærere og
internasjonale medstudenter som gir dem ulike erfaringsutvekslinger, kulturuttrykk og
samarbeidsrelasjoner som gir dem et læringsmiljø de trenger i et internasjonalt orientert næringsliv
etter endt studie.
Studiemiljøet får også tilskudd av internasjonale studenter og faglærere gjennom Erasmus + avtaler
med flere internasjonale universitet (beskrevet i neste kapittel).
Gjesteforelesere:
Vi har alltid hatt gjesteforelesere som et innslag gjennom studieåret for studentene. Dette arbeidet
gjøres i samarbeid med internasjonalt kontor. Å ha gjesteforelesere som utfyller den faste fagstaben
er et meget nyttig og populært innslag i studiehverdagen for studentene. Vi får også en bekreftelse
på om vi er i takt med utviklingen i bransjen samt at vi kan tilby noen forelesninger/workshops som
er noe mer spisset enn den kompetansen som fagstaben besitter til enhver tid. Listen med
gjesteforelesere vil variere fra år til år for å opprettholde mangfold og variasjon i faglig påfyll. Noen
eksempler på gjesteforelesere som er benyttet:
- Johnatan Paul Green, produksjonsdesigner for film og tv med erfaringer fra bl.a. BBC´s Top Gear,
Episodes etc...
- Steven Moffat, manusforfatter og produsent for bl.a. Sherlock og Doctor Who.
- Sue Vertue, produsent for BBC
- Sharon Calahan, sjeffotograf Pixar Studio, LA.
- Dan Shor, skuespiller, regissør og skuespiller fra New York.
- Jannicke Mikkelsen, 360 video produsent/fotograf med bl.a. samarbeid med Dr. Brian May og Sir.
David Attenborough
&Action Internasjonale Mediefestival.
&Action er arrangert to ganger i regi av Nord universitet/Høgskolen i Nord-Trøndelag (2015 og 2016).
For å gjøre festivalen mer tilgjengelig for regional bransje og andre medieinteresserte ble festivalen
etablert som en selvstendig organisasjon fra 2017 med et samarbeid med Nord Universitet.
Festivalen har fokus på kobling mellom nasjonal, internasjonal og regional bransje, med
utgangspunkt i det gode internasjonale nettverket ved Nord universitet.
Målet med festivalen er å gi et bedre grunnlag for både kunstnerisk og næringsmessig vekst og gi
studenter et internasjonalt kontaktnett.
Gjennom inviterte gjester og næringsaktører fra utlandet som har foredrag og workshops, vil
studentene bli presentert for den bransjestandarden de blir møtt med etter endt utdanning. De vil
også bli presentert for et stadig voksende arbeidsmarked utenfor norges grenser.
I 2017, 2018 og 2019 hadde vi bl.a. invitert et rekrutteringsteam fra selskapet Framestore
(https://www.framestore.com ) i London som til nå har resultert i en internship mulighet for våre
studenter og tilsettinger av uteksaminerte kandidater.

45

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production - 18/03774-40 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production : Søknad om reakkreditering BA Film and TV-Production-V4

Festivalen utvikles i samarbeid med Nord universitet, regionalt filmsenter, fylkeskommune,
innovasjonsmiljø (Tindved/Filmfabrikken/Steinkjer næringsselskap), andre festivalmiljø og regionale
næringsaktører.
Mer info om festivalen kan man få på http://andaction.no
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§2-2.8 Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Vårt fagmiljø har over tid etablert samarbeid med flere internasjonale universiteter gjennom
Erasmus+ programmet. I studieplanen har vi lagt opp til at studenter som ønsker utveksling kan gjøre
dette i 4. eller 5. semester. Det vil da erstatte emnene Production 2 eller Production 3 – tilsammen
30 studiepoeng.
Ettersom studieprogrammet er relativt nytt, har vi ikke mye erfaring med utveksling. Vi har til nå hatt
totalt 7 studenter som har hatt utveksling med de universitetene vi har avtaler med. Gjennom møter
og godt samarbeid med internasjonalt kontor i Nord Universitet og mer fokus fra studieveiledere på
dette arbeidet, vil denne andelen øke fremover.
Pr dags dato har vårt fagmiljø avtaler med følgende universitet for utveksling i 4. semester som er
faglig relevante for Bachelor i Film and TV production.
Plymouth College of art (England) http://www.plymouthart.ac.uk/
Film: http://www.plymouthart.ac.uk/courses/ba-hons-film
Ved Plymouth College of Art har de en egen modul på 2 studieår som kan erstatte studentenes 4.
semester på Nord Universitet. Pr. nå gjelder denne avtalen for 2 studenter ut fra Nord Universitet og
2 studenter inn fra Plymouth.
Denne modulen utvider ferdigheter som er oppnådd i løpet av 1. og 2. studieår, slik at
enkeltpersoner kan videreutvikle filmproduksjon, inkludert potensiell næringslivsarbeid, kommersiell
freelance-arbeid, videografi og entreprenørmuligheter. (https://www.plymouthart.ac.uk/courses/bahons-film/#modules)
Breda University of applied sciences (Netherlands) https://www.nhtv.nl/
BA in Creative Business. https://www.buas.nl/en/programmes/creative-business Dette
bachelorprogrammet utfyller vårt bachelorprogram innenfor Media Innovation og utvikling av
kreative næringer og gir slik sett en meget god videreføring av det sentrale fagområdet Media
Innovation som studenter på Nord Universitet har stort fokus på i 3. semester. Pr. nå gjelder denne
avtalen for 2 studenter ut fra Nord Universitet og 2 studenter inn fra Breda.
Saxion University (Netherlands) https://www.saxion.edu/
Bachelor in Creative Media and Game Design.
https://www.saxion.edu/programmes/bachelor/creative-media-and- game-technologies
Selv om bachelorprogrammet har fokus på spillutvikling, har de også en fordypning som kreativ
artist. En kreativ artist er en talentfull illusjonist. Den viktigste rollen til en kunstner er å skape
innhold som virkelig oppmuntrer brukeren.
De har relevante emner som:
• Innholdsproduksjon
• Konseptkunst
• Animasjon
• 2D, 3D-design
• Video og VFX
• Visual storytelling
Flere av disse fordypningene har god relevans til de sentrale deler av Nord Universitet sin Bachelor i
Film and TV Production. Pr. nå gjelder denne avtalen for 4 studenter ut fra Nord Universitet og 4
studenter inn fra Saxion.
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Vedlegg til krav til studieprogrammet:
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet
Studieplan
Strategi og handlingsplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
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.)

Vedlegg nr.
1

2
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§2-3 Krav til fagmiljø
(studietilsynsforskriften § 2-3)

§2-3.1 Fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet 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
studieprogrammet.
Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk som er knyttet til bachelor i Film and TV Production:
Navn

Stilling

Stillingsstørrelse ved
Nord Universitet

Richard Anthony Hearsey

Førsteamanuensis

100%

1

Andrew Brownridge

Førsteamanuensis

100%

0,5

Hans Jørgen Støp

Førsteamanuensis

100%

0,5

Håvard Sørli

Førstelektor

100%

1

Gregory Joseph Curda

Universitetslektor

100%

1

Julian Norum

Universitetslektor

100%

0,5

Kristian Egge

Universitetslektor

100%

0,5

Nora Vaage

Førsteamanuensis

20%

0,2

Ninni Anita Rotmo Olsen

Universitetslektor

100%

0,2

Jonas Christiansen

Tekniker

100%

1

Sum:

10 personer

920%

6,4

Årsverk knyttet til Film
and TV Production

Antall studenter og studiets egenart.
Et fullt utbygd bachelorstudium (120 studenter), vil kreve en undervisningsressurs inkl. veiledning på
ca. 7000 timer. I tillegg kommer forskning, vitenskapelig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig
oppdatering og div. møter på ca. 3500 timer. Studieprogramansvarlig har en ressurs på 200 timer.
Totalt blir dette 9700 timer for hele studieprogrammet. Dette tilsvarer ca. 6,3 årsverk. Med bakgrunn i
tabellen over så viser vi at vi har tilstrekkelig fagmiljø for å tilby dette studieprogrammet. 2 av de
ansatte er over 60 år og har redusert timer i sitt årsverk. Ut fra dette mangler det noe bemanning ift.
tabellen over (6,4) og med tanke på at det inkluderer en tekniker i 100% stilling. Dette kan fylles opp med
innleie av noen 20% stillinger fra bransjen på de mer produksjonsorienterte emnene på kort sikt, men
bør også være utg. pkt for flere stillinger på sikt.
Antall studenter og studiets egenart krever relativt mye undervisningsaktivitet. Noe av dette er
kompensert gjennom finansieringskategori fra kunnskapsdepartementet. Likevel ser vi at hvis flere av

49

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production - 18/03774-40 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production : Søknad om reakkreditering BA Film and TV-Production-V4

faglærerne skal drive mer aktivt FoU arbeid, vil studieprogrammet ha behov for faglærere som går inn
og tar flere undervisningsoppgaver. Studieprogrammet får en «restart» på Levanger høsten 2020
etter at det har hatt nullopptak i 2 år. Derfor vil vi kun ha 1 kull på ca. 35 studenter i studieåret
2020/2021.
Kompetansemessig stabilitet.
De ansatte har ulik erfaring og varighet på sin tilknytning til studieprogrammet. Sørli og Norum har
vært tilknyttet fagmiljøet siden starten med Multimedieteknologi i 2004. Curda og Hearsey har vært
tilknyttet henholdsvis de siste 7 og 4 år. Egge de siste 4 år, Brownridge de siste 2 år Christiansen de
siste 7 år. Støp, Vaage og Olsen er nye i fagmiljøet.
Tidsperspektivet på fagstaben er også viktig å bringe frem her. 2 av de ansatte (Richard og Greg) er
henholdsvis 65 og 63 år, og vil om noen år naturlig nok måtte erstattes av nye. Pr. nå dekkes alle emner
i studieplanen med denne bemanningen og en oversikt over det vises i tabell 2 i slutten av dokumentet.
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Begrunnelse for at fagmiljøets kompetanse dekker studiets emner:
Nedenfor vises en tabell hvor personer i fagmiljøet er knyttet til de emner som skal undervises og en begrunnelse for at dette er dekkende for
studieprogrammet i Film and TV Production.
Emner:

SP

Emneansvarlig

Undervises av

Begrunnelse

Screenwriting

10

Design for Film and TV

10

Film and TV Production

10

Richard Hearsey Richard Hearsey og Ninni Rotmo Richard er fra England og har erfaring fra internasjonal TV produksjon gjennom mange år hvor han
bl.a. har jobbet som produsent, regissør, klipper, manusforfatter for film og tv. Selskaper han har
jobbet for er bl.a. BBC, Fremantle, Disney, Fox, CBS, NBC.
Ninni har undervist innenfor kunstfagene i mange år og har ved flere tidligere anledninger vært
innleid til Film and TV Production for å ha emner innenfor Art. Tegnekompetansen hennes er
verdifull når studentene skal tegne storyboards i emnet.
Kristian Egge
Kristian Egge, Julian Norum og Kristian har sin master i digital karakteranimasjon fra Teesside University, UK og har jobbet i
Ninni Rotmo
England med 3D animasjon, motion graphics og VFX i Bloom Studio og Seed Animation. Det er
spesielt kompetansen innen motion graphics som er sentral i dette emnet.
Julian har spesialisert seg innenfor 3D modellering og skulpturering med blant annet utdanning fra
Gnomon School of Visual Effects i Los Angeles. I dette arbeidet er også digital tegnekompetanse
sentralt og det er her Julians kompetanse er verdifull i dette emnet.
Ninni har undervist innenfor kunstfagene i mange år og har ved flere tidligere anledninger vært
innleid til Film and TV Production for å ha emner innenfor Art. Tegnekompetansen hennes er
verdifull når studentene skal tegne storyboards i emnet.
Greg Curda
Greg Curda, Hans Jørgen Støp Greg er fra USA og er en ”Holywood-veteran” med over 80 internasjonale kinofilmer på sin
merittliste. Hans arbeid hos Paramount Pictures har gitt han flere Golden Reel og Oscar
nominasjoner, med 1 Oscarpris for beste lydeffekter på filmen ”Hunt for Red October i 1990.
Gregs store erfaring innen Film og TV produksjon vil dekke alle kompetansebehovene i dette
emnet.
Hans Jørgen er aktiv som artist og plateprodusent og har produsert flere utgivelser for det åpne
markedet de siste årene. Han vil være sentral i lyd delen av emnet.
Nora Vaage
Nora Vaage
Nora har PhD i vitenskapsteori (philosophy of science and ethics) ved Centre for the Study of the
Sciences and the Humanities (SVT) ved universitetet i Bergen. Hun har i tillegg en master i Art
History ved Universitetet i Bergen.
Nora har siden 2017 vært tillknyttet universitetet i Maastricht hvor hun bl.a. har vært Associate
programme director, BA Arts and Culture.
Richard Hearsey Richard Hearsey
Richard er fra England og har erfaring fra internasjonal TV produksjon gjennom mange år hvor han
bl.a. har jobbet som produsent, regissør, klipper, manusforfatter for film og tv. Selskaper han har
jobbet for er bl.a. BBC, Fremantle, Disney, Fox, CBS, NBC. Dette er svært relevant kompetanse og

1. studieår:

Film as Art and Technology 10

Directing and Producing 1 10
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erfaring for å undervise studentene innen regi og rollen som produsent.
Production 1

10

Håvard Sørli

Greg Curda og Håvard Sørli

Håvard deltar aktivt i næringsutviklingen innenfor kreative næringer i Midt-Norge og jobber i en
delstilling i næringshagen Tindved med prosjektansvar for næringsutviklingen for bedrifter i
Filmfabrikken på Levanger. Håvard har også flere styreverv innen kreative næringer og regionalt
filmfond og jobber som kompetansemegler i forskningsrådets Forregion program hvor
studentmobilitet er sentralt.
Dette er verdifull bakgrunn når studentene skal begynne å matches mot bransjen og bygge
nettverk i dette emnet.
Greg er fra USA og er en ”Holywood-veteran” med over 80 internasjonale kinofilmer på sin
merittliste. Hans arbeid hos Paramount Pictures har gitt han flere Golden Reel og Oscar
nominasjoner, med 1 Oscarpris for beste lydeffekter på filmen ”Hunt for Red October i 1990.
Gregs store erfaring innen Film og TV produksjon vil dekke alle kompetansebehovene i dette
emnet.

10

Hans Jørgen Støp Hans Jørgen Støp og Greg Curda Greg er fra USA og er en ”Holywood-veteran” med over 80 internasjonale kinofilmer på sin
merittliste. Hans arbeid hos Paramount Pictures har gitt han flere Golden Reel og Oscar
nominasjoner, med 1 Oscarpris for beste lydeffekter på filmen ”Hunt for Red October i 1990.
Gregs store erfaring innen Film og TV produksjon vil dekke alle kompetansebehovene i dette
emnet.
Hans Jørgen er aktiv som artist og plateprodusent og har produsert flere utgivelser for det åpne
markedet de siste årene. Han vil være sentral i lyd delen av emnet.
Richard Hearsey Richard Hearsey
Richard er fra England og har erfaring fra internasjonal TV produksjon gjennom mange år hvor han
bl.a. har jobbet som produsent, regissør, klipper, manusforfatter for film og tv. Selskaper han har
jobbet for er bl.a. BBC, Fremantle, Disney, Fox, CBS, NBC.
Dette er svært relevant kompetanse og erfaring for å undervise studentene innen regi og rollen
som produsent
Håvard deltar aktivt i næringsutviklingen innenfor kreative næringer i Midt-Norge og jobber i en
Håvard Sørli
Håvard Sørli
delstilling i næringshagen Tindved med prosjektansvar for næringsutviklingen for bedrifter i
Filmfabrikken på Levanger. Håvard har også flere styreverv innen kreative næringer og regionalt
filmfond og jobber som kompetansemegler i forskningsrådets Forregion program hvor
studentmobilitet er sentralt.
Håvards erfaring med å veilede «startups»/gründere har stor overføringsverdi i dette emnet når
studentene skal etablere sine egne studentbedrifter og skrive forretningsplaner.
Andrew Brownridge, Greg
Andrew er fra Manchester, UK og har sin PhD fra Manchester Metropolitan University hvor
Andrew
Curda, Kristian Egge, Julian
han har spesialisert seg på Motion Capture. Andrew har 6 års undervisningserfaring fra
Brownrid
Norum, Hans Jørgen Støp, +
Manchester Metropolitan University før han startet i sin stilling på Nord Universitet. I dette

2. studieår:
Sound Design

Directing and Producing 2 10

Innovation and
professional
developement

10

Production 2

30
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ge

samarbeid fra musikk
(konsertprod.) og teater
(kortfilm)

emnet er planlegging av produksjoner (pre-production) sentralt og Andrews erfaring som
studieprogramansvarlig i Manchester kommer svært godt med.
De andre faglærerne er beskrevet tidligere.

Richard Hearsey, Greg
Curda, Hans Jørgen Støp
Håvard Sørli, Richard Hearsey,
Andrew Brownridge, Nora
Vaage.

Faglærerne er beskrevet tidligere.

3. studieår:
Production 3

30

Bachelor production

30

Richard Hearsey
Andrew
Brownrid
ge

Faglærerne er beskrevet tidligere.
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§2-3.2 Fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Generelt for Nord Universitet
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse 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. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert.
Nord universitet sikrer den utdanningsfaglig kompetansen, gjennom
1. UH-pedagogisk basiskurs,
2. pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og
3. meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.
I 2016 ble læringsmiljøprisen ved Nord universitet tildelt IT-miljøet på Nord Universitet, Steinkjer. En
viktig bakgrunn for denne tildelingen var tilslag på Excited-prosjektet: Senter for fremragende
utdanning 2016.
Spesielt for fagmiljøet innen Film and TV Production
Her følger en kortfattet beskrivelse av fagmiljøet som skal ha undervisnings- og FoU oppgaver knyttet
til studiet i Film and TV Production. De fleste av de tilsatte har bakgrunn fra Film- og TV bransjen og
mangler formell pedagogisk/didaktisk utdannelse. Fakultetet er bedt om å utarbeide en plan for å
løfte den utdanningsfaglige kompetansen, og det er lagt inn som en forutsetning for vedtak fra lokalt
utdanningsutvalg ved fakultetet at en slik plan etableres. Fakultetet har en plan om å gi disse
kompetansepåfyll på dette området – f.eks gjennom emnet Universitetspedagogikk som Nord
Universitet selv tilbyr.
Faglærerne benytter Canvas som LMS system og ulike prosjektstyringsverktøy og
presentasjonsverktøy i den daglige undervisnings- og øvingsaktiviteten med studentene for å fremme
læring.
Richard Anthony Hearsey:
Richard har ansvaret for manus ,regi og produsentemnet. Han er også faglig veileder i production 3
og på bachelorproduksjon
Faglig bakgrunn:
Richard er fra England og har erfaring fra internasjonal TV produksjon gjennom mange år hvor han
bl.a. har jobbet som produsent, regissør, klipper, manusforfatter for film og tv. Selskaper han har
jobbet for er bl.a. BBC, Fremantle, Disney, Fox, CBS, NBC.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Richard ble tilsatt ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2015 og har 2 års undervisningserfaring i
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denne jobben. Fra tidligere har han undervist i 6 år innen Film og TV produksjon på International
Academy of Film and Television, Cebu, Philippines.
Håvard Sørli
Håvard er veileder for alle bachelorproduksjoner samt emneansvarlig for Innovation and Profesional
Developement.
Faglig bakgrunn:
Håvard er fra Steinkjer og deltar aktivt i næringsutviklingen innenfor kreative næringer i Midt-Norge
og jobber i en delstilling i næringshagen Tindved med prosjektansvar for næringsutviklingen for
bedrifter i Filmfabrikken på Levanger. Håvard har også flere styreverv innen kreative næringer og
regionalt filmfond og jobber som kompetansemegler i forskningsrådets Forregion program (tidligere
VRI programmet)
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Håvard har fagdidaktikk og grunnfag pedagogikk i sin utdanning og jobber i tillegg som
studieprogramansvarlig for både bachelor i Film and TV production og bachelor i 3D art, animation
and VFX og var med å starte opp hele mediemiljøet ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag fra
starten av 2000-tallet.
Gregory Joseph Curda
Greg har ansvaret for alle lydemnene og er faglig veileder i produksjonsemnene og
bachelorproduksjon.
Faglig bakgrunn:
Greg er fra USA og er en ”Holywood-veteran” med over 80 internasjonale kinofilmer på sin
merittliste. Hans arbeid hos Paramount Pictures har gitt han flere Golden Reel og Oscar
nominasjoner, med 1 Oscarpris for beste lydeffekter på filmen ”Hunt for Red October i 1990.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Etter at han forlot filmbransjen har han jobbet som foreleser på flere internasjonale filmskoler. Dette
inkluderer bl.a. 3 år hos Nortern Marianas College, Saipan og 5 år hos International Academy of Film
and Television, Cebu, Philippines før han startet på Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012.
Hans Jørgen Støp
Hans Jørgen Støp vil primært bidra til studio-delen av emnet «Sound design» og lyddelen i emnet
«Film and TV Production». Hans Jørgens lyd og musikk kompetanse vil også være verdifull i
produksjonsemnene.
Faglig bakgrunn:
Hans Jørgen Støp er aktiv som artist og plateprodusent og har produsert flere utgivelser for det åpne
markedet de siste årene.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Undervist ved musikk seksjonen på Nord Universitet/HiNT siden 2005 (music production/vocal
studies/performance studies).
Nora Vaage:
Nora har emneansvar for Film as Art and Technology og skal også være veileder på Bachelor
Production.
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Faglig bakgrunn:
Nora har PhD i vitenskapsteori (philosophy of science and ethics) ved Centre for the Study of the
Sciences and the Humanities (SVT) ved universitetet i Bergen. Hun har i tillegg en master i Art History
ved Universitetet i Bergen.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Nora har siden 2017 vært tillknyttet universitetet i Maastricht hvor hun bl.a. har hatt følgende
ansvar:
•
Associate programme director, BA Arts and Culture, UM, Jan 2019-pt.
•
Coordinator, 3 BA courses and 1 MA course, UM, Apr 2017-pt.
•
Co-supervisor, PhD student Inge Römgens, UM, Jan 2018-pt.
•
Supervised 7 MA theses, UM, 2017-2019.
•
Numerous invited lectures in BA, MA and PhD courses, UM 2017-19 and UiB 2012-16
Andrew Brownridge:
Andrew har emneansvar for Production 2. Andrew er også veileder på Bachelor production.
Faglig bakgrunn:
Andrew er fra Manchester, UK og har sin PhD fra Manchester Metropolitan University hvor han har
spesialisert seg på Motion Capture.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Andrew har 6 års undervisningserfaring fra Manchester Metropolitan University før han startet i sin
stilling på Nord Universitet i år (2017).
Kristian Egge
Kristian er emneansvarlig i Design for Film and TV og er veileder på Production 2 og Bachelor
production.
Faglig bakgrunn:
Kristian er fra Steinkjer og har sin master i digital karakteranimasjon fra Teesside University, UK og
har jobbet i England med 3D animasjon, motion graphics og VFX i Bloom Studio og Seed Animation.
Kristian er aktivt med i flere av forskningsprosjektene innen 3D visualisering og VR.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Kristian har 3 års undervisningserfaring i animasjon ved Nord Universitet/Høgskolen i Nord
Trøndelag.
Julian Norum
Julian er veileder på Production 2 og underviser i emnet Desgin for Film and TV.
Faglig bakgrunn:
Julian er fra Steinkjer og har spesialisert seg innenfor 3D modellering og skulpturering med blant
annet utdanning fra Gnomon School of Visual Effects i Los Angeles. Julian er også aktivt med i flere av
forskningsprosjektene innen 3D visualisering og VR.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Julian har veiledningspedagogikk (15 sp) i sin utdanning og har undervist ved Nord
Universitet/Høgskolen i Nord Trøndelag siden 2008 innen 3D modellering.
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Ninni Anita Rotmo Olsen
Ninni vil i vårt program styrke det kunstneriske arbeidet spesielt i emnet Design for Film and TV men
også ift. storyboarding i emnet Screenwriting
Faglig bakgrunn:
Ninni har siden 2012 vært knyttet til fagmiljøet i Kunst og håndverk ved Nord Universitets fakultet for
Lærerutdanning og kunst og kulturfag.
UH pedagogikk/Didaktikk/Undervisningserfaring:
Ninni har undervist innenfor kunstfagene i mange år og har ved flere tidligere anledninger vært
innleid til Film and TV Production for å ha emner innenfor Art.
Jonas Christiansen
Jonas er fra Steinkjer og er ansatt som tekniker for studiene i Film and TV Production og 3D art,
animation and VFX. Hovedtyngden av hans arbeid er knyttet til Film and TV Production hvor han
bistår faglærere med utstyr og infrastruktur til øvinger og produksjoner. Jonas er også ansvarlig for å
vedlikeholde medieteknisk utstyr og studio og bistår fakultetsdirektør ift. investeringer til
studieprogrammet.
På neste side vises en tabell hvor hver enkelt i fagmiljøet vurderes ift. UHRs retningslinjer for
pedagogisk basiskompetanse. Det benyttes verdiene 1-3 som angir lav, middels og høy pedagogisk
basiskompetanse
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bidra til faglig og pedagogisk
nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som
inkluderer bruk av digitale verktøy

3

3

3

2

3

3

1

1

2

2

2

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

2

3

3

2

2

Ninni Anita
Rotmo Olsen

3

Nora Vaage

2

Andrew
Brownridge

2

Greg Curda

Julian Norum

velge, begrunne og videreutvikle
hensiktsmessige læringsaktiviteter og
undervisnings- og vurderingsmetoder
i forhold til faglige mål og
utdanningsprogram

Kristian Egge

planlegge og gjennomføre FoU-basert
undervisning og involvere studenter i
FoU-baserte læringsprosesser

Hans Jørgen Støp

planlegge og gjennomføre
undervisning og veiledning, både
individuelt og i samarbeid med
kolleger, på en måte som fremmer
studenters læring og faglige utvikling

Richard Hearsey

Universitets- og høgskolepedagogisk
basiskompetanse er å kunne:

Håvard Sørli
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begrunne eget lærings- og
kunnskapssyn og forholde seg
reflekterende til egen lærerrolle

2

2

2

2

2

2

2

2

2

analysere, utarbeide og videreutvikle
emne- og programplaner innenfor
sine fagområder

2

2

3

3

2

2

2

2

2

vurdere og dokumentere resultater
fra egen undervisning og veiledning
ut i fra forventninger i fagplaner og
nasjonale rammeverk for høyere
utdanning

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

2

3

1

1

1

1

2

innhente og bruke tilbakemeldinger
fra studenter, kolleger og samfunnet
til å utvikle undervisnings- og
læringsprosesser
kjenne til aktuelle
styringsdokumenter knyttet til
undervisning i høyere utdanning
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§2-3.3 Studieprogrammet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Førstelektor Håvard Sørli er studieprogramansvarlig og koordinerer all undervisningsaktivitet,
fordeling av fagansvar og timeplanlegging i samarbeid med studieadministrasjonen etter vedtatte
rollebeskrivelser i Nord Universitet sitt kvalitetssystem (https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/kvalitetsystem#&acd=13faa490-96c5-0860-0910-0defcff7b90b ). Mye av dette
gjøres gjennom ukentlige møter hvor hele fagteamet er samlet. Håvard har også delansvar for
rekrutteringsarbeid/markedsføring i samarbeid med informasjonsavdelingen i universitetet.
Studieprogrammet er organisert i faggruppen ”Historie, kultur og media” på fakultet for
samfunnsvitenskap. Faggruppen ledes av professor Svein Halvard Jørgensen som primært har ansvar
for FoU aktivitet og personalansvar. Fakultetet ledes av dekan og professor Hanne Thommesen. I
tillegg har fakultetet førsteamanuensis Robert Bye som prodekan for utdanning som har ansvaret for
studieprogrammene ved fakultetet og leder lokalt utdanningsutvalg hvor nye og endrede
studieprogram blir kvalitetssikret.
Den faglige ledelsen består av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og har det formelle
ansvaret for at studiet gjennomføres i henhold til studieplanen og at studieplanen utvikles. Det
faglige ansvaret er plassert hos studieprogramansvarlig førstelektor Håvard Sørli. Sørli er også
studieprogramansvarlig for bachelorstudiet i 3D art, animation and VFX og har siden starten av 2000tallet vært med å bygge opp det mediefaglige miljøet ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag og nå
Nord Universitet. Sørli har siden 2003 vært med å utvikle 3 ulike bachelortilbud og hatt det faglige
ansvaret i alle prosessene. Han har gjennom dette opparbeidet seg en kompetanse til å drive
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studietilbudet i tett samarbeid med studieadministrasjonen og
fakultetsledelsen.
Hvert emne i studieprogrammet har også en emneanvarlig. Emneansvarlig sin rollebeskrivelse følger
også Nord Universitet sitt kvalitetssytem (https://www.nord.no/no/omoss/universitetet/kvalitetsystem#&acd=13faa490-96c5-0860-0910-0defcff7b90b )
Studieprogramansvarlig gjennomfører også møter med de studenttillitsvalgte 2 ganger i semesteret.
Det blir ført referat fra møtene og vesentlige momenter blir tatt opp med de fagansatte i
lærermøtene. Det gjennomføres også evaluering av alle emner hvert semester etter fakultetets
bestemte rutiner besluttet av lokalt utdanningsutvalg.
Ved vesentlige avvik som fremkommer fra evalueringene blir dette tatt opp både på lærermøtene og
evt. også tatt opp i de månedlige møtene i fakultetets lokale utdanningsutvalg.
Alle 2. årsstudenter på bachelorstudier i Norge deltar i den årlige Studiebarometer undersøkelsen.
De studieprogram som får lav poengsum (3.0 eller lavere i snitt) vil også få krav om å gjennomføre
tiltak for å forbedre studiekvaliteten ved studiet.
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§2-3.4 Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studieprogrammet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studieprogrammet. 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.
Årsverkene i studiet:
Navn

Stilling

Stillingsstørrelse

Ansettelesforhold
Nord Universitet

Richard Anthony Hearsey

Førsteamanuensis

100%

100 % Fast

Andrew Brownridge

Førsteamanuensis

50%

100 % Fast

Hans Jørgen Støp

Førsteamanuensis

50%

100 % Fast

Håvard Sørli

Førstelektor

100%

100 % Fast

Gregory Joseph Curda

Universitetslektor

100%

100 % Fast

Julian Norum

Universitetslektor

50%

100 % Fast

Kristian Egge

Universitetslektor

50%

100 % Fast

Nora Vaage

Førsteamanuensis

20%

20% Fast

Ninni Anita Rotmo Olsen

Universitetslektor

20%

100 % Fast

Jonas Christiansen

Tekniker

100%

100 % Fast

Totalt utgjør dette en stillingsstørrelse i fagmiljøet på ca 6,4 årsverk til undervisning og forskning. Av
dette er 8 ansatt i mer enn 50% fast stilling ved institusjonen og utgjør 95% av årsverkene tilknyttet
studieprogrammet som oppfyller kravet om minst 50% av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Videre har 5 ansatte førstestillingskompetanse og utgjør totalt 320% stillingsstørrelse. Dette utgjør
50% av de ansatte i fagmiljøet og oppfyller kravet om minst 20% førstestilling i fagmiljøet for
bachelorstudier. Disse har også emneansvar i de sentrale delene av studieprogrammet. Nedenfor
følger en oversikt over alle emner, med emneansvar og hvem som underviser i emnene samt hvilke
emner som er sentrale.
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Emner:

SP Emneansvarlig

Undervises av

10
10
10
10
10
10

Richard Hearsey
Kristian Egge
Greg Curda
Nora Vaage
Richard Hearsey
Håvard Sørli

Richard Hearsey og Ninni Rotmo
Kristian Egge, Julian Norum og Ninni Rotmo
Greg Curda, Hans Jørgen Støp
Nora Vaage og Richard Hearsey
Richard Hearsey
Greg Curda og Håvard Sørli

Sound Design
Directing and Producing 2
Innovation and professional
developement

10
10

Hans Jørgen Støp
Richard Hearsey

Hans Jørgen Støp og Greg Curda
Richard Hearsey

10

Håvard Sørli

Production 2

30

Andrew
Brownridge

Håvard Sørli
Andrew Brownridge, Greg Curda, Kristian Egge,
Julian Norum, Hans Jørgen Støp, + samarbeid fra
musikk (konsertprod.) og teater (kortfilm)

Richard Hearsey
Andrew
Brownridge

Richard Hearsey, Greg Curda, Hans Jørgen Støp +
samarbeid fra musikk (konsertprod.)
Håvard Sørli, Richard Hearsey, Andrew Brownridge,
Nora Vaage + samarbeid med teaterutd.

1. studieår:
Screenwriting
Design for Film and TV
Film and TV Production
Film as Art and Technology
Directing and Producing 1
Production 1
2. studieår:

3. studieår:
Production 3

30

Bachelor production

30

Uthevet = Sentrale deler
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§2-3.5 Fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet 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
studieprogrammets innhold og nivå.
Flere ansatte i fagmiljøet holder et høyt nivå når det kommer til kunstnerisk utviklingsarbeid over tid,
med flere internasjonale produksjoner i sin portefølje som står i forhold til studieprogrammets nivå.
Kunstnerisk utviklingsarbeid som begrep benyttes av UHR som en beskrivelse av “(...) kunstneriske
prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan
det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet.”
Det er også verdt å nevne at vi skiller mellom begrepene "utøvende virksomhet" og "kunstnerisk
utviklingsarbeid". Man kan befinne seg på svært høyt utøvende nivå, uten at det man bringer til
fagfeltet representerer en undersøkelse av noe ukjent og nytt. Presedens for denne skillelinjen
mener vi å finne i pkt. 2.2. i Stipendprogram for Kunstnerisk Utviklingsarbeid sin prosedyre for
sluttvurdering av kandidater:
"Det kunstneriske prosjekt skal være et selvstendig kunstnerisk arbeid på et høyt internasjonalt nivå
når det gjelder originalitet, uttrykk, konsistens, aktualitet og formidling. Arbeidet skal bidra til å
utvikle ny innsikt, kunnskap og/eller erfaring. Det kunstneriske arbeidet skal være ett frittstående
arbeid, eventuelt bestående av flere deler, eller en samling arbeider som samlet utgjør et hele (...)
Dersom offentliggjøring skjer i form av konsert(er), (...) forestilling(er) eller lignende presentasjon av
ikke-varig karakter, skal det foreligge en dokumentasjon av varig karakter, i form av for eksempel lydog videoinnspillinger."
Både førsteamanuensis Richard Hearsey og universitetslektor Greg Curda har en historie med
betydelig produksjon i internasjonal Film- og TV bransje slik det er beskrevet i pkt. 2 ovenfor. Mye av
denne kompetansen har de nå tatt med seg til Norge og dette fagmiljøet for å bidra til ytteligere
kunstnerisk utviklingsarbeid.
Gjennom senter for fremragende utdanning (Excited) har både Håvard Sørli og Greg Curda en sentral
rolle i delprosjekt 5 (Career readiness).
Eksempler på prosjekter hvor faglærerne ved studiet i Film and TV Production driver utøvende
kunstnerisk utviklingsarbeid:
•

•

Live Web-TV produksjon av åpningen til Nord Universitet:
o Dette var et samarbeidsprosjekt mellom fagansatte og studenter på Film and TV
Production og Musikkutdanningen ved Nord Universitet. Arbeidet besto av preprodusert materiale og grafikk, live flerkameraproduksjon, lyd- og bilde-mix for webtv og sal. Hele produksjonen ble produsert av førsteamanuensis Richard Hearsey.
Produksjonen kas sees her: https://vimeo.com/152260774
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Production 2 hvor studentene
skal mestre flerkameraproduksjoner for events.
Åpningsfilm til den internasjonale mediefestivalen &Action:
o Samarbeidsprosjekt mellom faglærere ved Film and TV Production og 3D art,
animation and VFX. Filmen er sett av over 50.000 på Facebook og kan sees her:
https://www.facebook.com/AndAction17/videos/739878426177727/
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Production 3 hvor studentene
skal mestre oppdragsfilm/informasjonsfilmer og promomateriale på et høyt
kunstnerisk nivå.
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•

•

•

•

•

IOS prosjektet:
o Prosjektet har fokus på å utteste IOS devices (iPhones, iPads) i
flerkameraproduksjoner. Dette for å se etter mer innovative og kostnadseffektive
produksjonsmetoder. Utviklingsarbeidet har fokus på både foto og bildemix, samt
ekperimenterer med ulikt grip-utstyr (stativer/små kraner osv...) for å bedre
produksjonskvaliteten.
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Production 2 hvor studentene
skal mestre flerkameraproduksjoner for events samt i emnet Innovation and
Profesional developement hvor studentene skal jobbe med nye innovative
produksjonstekniker innenfor dette fagfeltet.
VR prosjekter
o Vi satser stort på VR-teknologi, spesielt innenfor vårt 3D-miljø. Faglærere fra Film og
TV miljøet har vært med her ift. å utvikle manus og historiefortellinger som må
utvikles på helt andre måter når publikum i stor grad selv bestemmer hvordan de går
frem i historien. Vi ser også på hvordan reelle foto- og filmopptak kan
integreres/implementeres inn i VR verdener.
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Bachelor Production hvor
studentene skal mestre samarbeid mot andre kreative fagområder for å se sin
kompetanse som relevant i en større sammenheng.
Sketch crawl
o Dette er en åpen kunstnerisk utviklingsarena der studenter og faglærere møtes for å
jobbe med visuelle uttrykk og tegninger. Arenaen trekkes normalt ut av campus og
inn i byen (kaféer osv...) for å gi andre impulser.
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Scriptwriting hvor studentene
skal mestre tegning av storyboards til sine manusprosjekter.
Festivalproduksjoner
o Universitetet har i flere år hatt et samarbeid med Steinkjerfestivalen. Mye av det
visuelle uttrykket under festivalen (markedsflater, storskjermproduksjoner, live-web
TV osv...) er blitt utviklet i samarbeid med fagstaben og rigget som FoU prosjekter.
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Production 2 hvor studentene
skal mestre flerkameraproduksjoner for events.
Filmfabrikken
o Filmfabrikken er en samlokalisering av Film og TV produksjonsselskaper i Levanger.
Her finnes det både mentorer fra bransjen, utviklingsarena i studioer og klippesuiter.
Det er gjennomført flere læringsarenaer og workshops på Filmfabrikken som ledd i
FoU prosjekter.
Denne forskningen kommer særlig til nytte i emnet Bachelor Production hvor
studentene skal starte tilnærmingen til det profesjonelle arbeidslivet gjennom f.eks
et internship.

64

4/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production - 18/03774-40 Reakkreditering 2019 - Bachelor i Film and TV Production : Søknad om reakkreditering BA Film and TV-Production-V4

§2-3.6 Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studieprogrammet.
Fagmiljøet deltar aktivt i flere nasjonale og internasjonale nettverk som gir mye faglig input for å
utvikle vårt fagmiljø og studietilbud ytterligere.
Greg Curda er medlem av Research Gate med fokus innenfor sosiale media, og har et godt nettverk
gjennom tidligere medlemskap i Motion Picture Editor’s Guild IATSE Local 700 (union), Production
Sound IATSE Local 695, and the National Academy of Recording Arts og Sciences (NARAS, Grammy).
Hans Jørgen Støp og Håvard Sørli er med i en tverrfaglig forskergruppe i Nord Universitet som heter
”Research Group for Advanced Performance and Simulation”. Dette miljøet inkluderer både fagfolk
fra Psykologi, musikk og film/TV. Forskergruppen har etablert et formelt samarbeid med Royal
College of Music i London (vedlegg 5) og forskningsprosjektet hadde sin første presentasjon under
forskningsdagene i september 2017. En nærmere presentasjon av forskningsgruppen finnes på
Cristin:
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=572220&type=GRUPPE
Nora Vaage er også aktivt med i flere internasjonale forskningsgrupper som f.eks:
• Member of the research group Arts, Media and Culture, UM 2016-pt.
• Senior member of the Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and
Modern Culture (WTMC), 2017 – ongoing.
Andrew Brownridge er medlem av Higher Education Academy i England
(https://www.heacademy.ac.uk/individuals/fellowship/fellow) og har ellers et godt opparbeidet
nettverk fra sin tidligere jobb ved University of Manchester.
Julian Norum og Kristian Egge er begge aktivt med i flere 3D og VR prosjekter. De står også bak
avtalen vi har med Sony iCad (Training, Artist Development & Academic Outreach) og deltar årlig på
FMX i Stutgart (https://www.fmx.de/about/ ) og CTN
(http://www.ctnanimationexpo.com/axAboutUs.php ) i Los Angeles for å få faglig oppdatering fra
den internasjonale bransje som vi utdanner våre studenter til.
Studieprogramansvarlig Håvard Sørli har også et bredt regionalt/nasjonalt nettverk innen Film og TV
produksjon og utvikling av kreative næringer. Dette gjennom styreverv i det regionale filmfondet
”Filminvest”, kompetansemegler for kreative næringer gjennom forskningsrådets Forregion-program
og delstilling i Tindved næringshage med fokus på utvikling av kreative næringer. Her er også Sørli
prosjektleder for utviklingen av samlokaliseringen Filmfabrikken i Levanger.
Hele fagmiljøet innen Film and TV Production er sterkt delaktiv i både styre og programkomite for
den internasjonale mediefestivalen &Action (som er beskrevet tidligere).
Utvalgte fra fagstaben deltar årlig på både Nordiske Mediedager i Bergen
(https://www.nordiskemediedager.no ) og IBC i Amsterdam (http://ibc-2017.org ) for å få faglig
oppdatering fra den bransje som vi utdanner våre studenter til.
Eksempelvis har vi gjennom flere år fått faglig påfyll under Nordiske Mediedager i Bergen som skrives
direkte inn i arbeidet med studieplanutvikling. Noen gode eksempler fra Nordiske Mediedager er:
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•
•

•

SKAM-metoden: Karakterbygging i dramaserier (Laurie Hutzler, 2017). Dette foredraget kan
kobles direkte til hvordan vi jobber med nye metoder for å utvikle karakterer og historier i
det sentrale emnet ScreenWriting.
Bergen teknologioverføring (BTO): Guiding good ideas! (Indresøvde og Moulton, 2017). I det
sentrale fagområdet Innovation and Profesional Development ga dette foredraget mange
gode eksempler på hvordan man kan jobbe med gründere i mediebransjen og hvilke
utfordringer de vil møte i dagens mediebransje.
Fullspekket online redigering for ekte nyhetsredaksjoner (Cuomo, 2017). Koblet til vårt
faglige fokus på kostnadseffektive medieproduksjoner ved hjelp av innovativ bruk av
teknologi, var dette foredraget/workshop´en meget nyttig. Det har gitt oss innspill på
hvordan vi kan tenke mer effektivt og innovativt innen både publisering og redigering av
videoinnhold med sky-basert teknologi.
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§2-3.7 For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studieprogrammet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
Studieprogrammet har ikke obligatorisk praksis, og dette er derfor ikke relevant.

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)
Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid
og/eller faglig utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
som fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

3
4
4
5
Ikke relevant

Tabell 1: Forventet antall studenter ved studieprogrammet

Antall studenter ved studieprogrammet det søkes om
Antall fulltidsstudenter
Antall deltidsstudenter
Antall nettstudenter fulltid

Studenter
totalt første
studieår
35

Studenter
totalt ved full
drift
105

Kommentar:
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Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1
Ansatte som
bidrar faglig

2
Stillings-betegnelse

Total

U&V

FoU

Richard
Anthony
Hearsey

Førsteamanuensis

Fast

1,0

0,7

0,3

Førstelektor

Fast

1,0

0,6

0,3

Universitetslektor

Fast

1,0

0,7

0,3

Førsteamanuensis

Fast

0,5

0,3

0,2

0,5 BA i 3D
art, animation and VFX.
Nord U.

Production 2 og Bachelor Production

Kristian Egge

Universitetslektor

Fast

0,5

0,4

0,1

Design for Film and TV og Production 2

Julian Norum

Universitetslektor

Fast

0,5

0,4

0,1

Hans Jørgen
Støp

Førsteamanuensis

Fast

0,5

0,3

0,2

0,5 BA i 3D
art, animation and VFX.
Nord U.
0,5 BA i 3D
art, animation and VFX.
Nord U.
0,5 Musikk

Nora Vaage

Førsteamanuensis

Fast

0,2

0,2

Ninni Anita
Rotmo Olsen

Universitetslektor

Fast

0,2

0,2

Jonas
Christiansen

Tekniker

Fast

1,0

Håvard Sørli

Gregory Joseph
Curda
Andrew
Brownridge

3
Ansettelsesforhold

4
5
6
Faglige årsverk i studiet

6,4

7

8
Årsverk i andre studier
oppgi studium
og inst. Navn

10
Undervisnings-/veilednings- område i studiet

Annet

0,1

Fagdidaktikk og
grunnfag pedagogikk

Screenwriting, Directing and Producing 1 og 2, Production
3 og Bachelor
Production
Innovation and profesional developement og Bachelor
Production.
Studieprogramansvarlig.
Sound Design, Film and TV Production, Production 1 og 2.

Design for Film and TV og Production 2

Film and TV Production, Sound Design og Production 2 og
3.
Film as Art and Technology og Bachelor Production

0,8 Kunst og håndverk
1.0

3,8

9
Formell pedagogisk
kompetanse

1,5

Design for Film and TV og Screenwriting
Bistår med alt teknisk ifm. øvingsarbeid i studiet.

0,1
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Study information template
English programme description

Key programme facts

1

Field

Please complete / choose standard text

Writing help

Study programme name

Film and TV Production

Web name
(P-NAVN)

Film and TV Production

Degree level

Bachelor

ECTS credit points

180

Duration

3 year

Provide the programme
duration in total
semesters.

Study mode

Full-time

For part-time, indicate
workload (as percent of
progression). E-learning =
“nettbasert”. External =
“samlingsbasert and
“nett- og samlingsbasert”.

Study location

Levanger

Programme coordinator

Håvard Sørli

Study advisor

Ole Christian Tidemann

Teaching language

English

Provide the programme’s
subject name, eg.
“Biology”.
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Study information template
English programme description
Costs
(P-KOST)

No tuition fees. Costs for semester registration
and course literature apply. There will be travel
expenses in connection with productions at
various locations. Several productions take place
in the evenings and on weekends.
We also recommend students to invest in some
equipment. (Memory stick, external hard drive,
headset, etc.).

Provide information about
additional costs as
applicable, eg. excursions,
field trips, equipment.

Continues over page >
Study programme description

2

Field

Please complete / choose standard text

Writing help

Short introduction
(sales pitch)
(P-KORTINTRO)

Do you want to be a part of Tomorrow´s Film and TV
Industry - today? Learning every technique and aspect of
production, you will create industry-level content, taking
your ideas from the page to the screen. You will be given
the opportunity to work in a variety of Film and TV
genres, guided by leading industry professionals.

Describe the programme
in 3 – 4 sentences. Why is
it important / interesting?
Who is the target group?

Careers
(P- YRKESMULIG)

After graduation, you will be relevant in the digital media
industry, Film and TV production companies and digital
information services in general. This educational
emphasis on practical work enables students to work on
developing new innovative media products within
established companies or as an entrepreneur in an area
where the development is headed quickly. Check our
website film.nord.no for examples of jobs.

2- 3 sentences about the
occupations/positions
candidates are qualified /
suited to upon completion.
Describe what skills and
knowledge potential
employers look for, and
how the programme
provides these. Reference
learning outcomes.
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Study information template
English programme description
Further education
(P-VIDSTUD)

Admission
requirements
(P-OPPTINFO)

After completing the bachelor's degree program,
students may apply for admission to master's degree
studies in the field both at home and abroad.

1. Higher education entrance qualification
English language proficiency
View general admission and documentation
requirements
2. Artistic portfolio.

Describe which
programmes candidates
are qualified to apply for
upon completion. Provide
information about degree
level and field / subject.

If relevant: Norwegian
language proficiency.
For master programmes:
Completed Bachelor
degree equivalent to a
Norwegian bachelor
degree with an average
grade of C or better.
Describe any other
applicable admissions
requirements.

Continues over page >
Recognition of
prior learning
(P-REALKP)

3

If the applicant does not fulfil the requirements for the
Higher Education Entrance Qualification but has
experience-based competence relevant to the field of
study, he or she may apply for recognition of this
competence in order to fulfil the admission.

Describe any special
requirements / regulations
for assessment of
experience-based learning.
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Study information template
English programme description
Programme
description
(P-INNHOLD)

This program gives you industry standard knowledge of
Film and TV production. The program has a special focus
on production in new media and on cost-effective
productions through the innovative use of technology.
There is also focus on how these skills can be used in
other market areas to strengthen the opportunities for a
wider job market for candidates.
What is common for all disciplines is the ability to form
and convey meaning, create and communicate great
stories, believable characters, characters and worlds in
all media.
The courses are hosted at Nord University campus in
Levanger where you will use state of the art computer
labs, editing suites, and studios. Students also have
access to very good camera equipment, sound and
lighting equipment and other equipment needed for such
productions. All labs are equipped with the latest
software required for such kind of production. It is
expected that you have basic IT skills and good English
skills so you are able to read English literature, write
reports and have classes in English.
Film and TV production:
Film and television production is a key component of the
bachelor program. You will gain television production
expertise within single- and multi-camera productions
(fiction, documentary, reportage, events). There is also a
strong focus on directing related to these productions
along with cinematography, post production and digital
workflow. All this is provided through basic courses
during the first year.
During the second year you can choose to focus more
towards film production, script development and
directing or select multi-camera production inside our
media projects. Multi-camera production may include
larger sports and event productions/concerts. The
productions are distributed either live online, on the big
screen or on-demand. The year ends with a selectable
media production.
In the third year, you will work in production groups and
choose your focused area inside of a larger media
production. The whole Bachelor program ends with a
bachelor production where students themselves set up
and plan a larger production.

4

Describe the programme,
its purpose, content and
structure. Do not repeat
information provided in
other fields, such as short
intro or learning outcomes
here.
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Study information template
English programme description
Project work and entrepreneurship:
The program has a strong focus on project work and
teamwork. As a student, you will be linked to external
clients from industry and must learn to handle problems
both individually and in groups. We also work a lot with
entrepreneurship: organize entrepreneurial camp, and
have a separate course where the focus is on production
management. Several students choose to start their own
student companies during their studies, and we have a
structure to help you with this together with partners.

5
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Study information template
English programme description
Learning outcomes Upon graduating the candidate will have attained the
(P-MAL)
following learning outcomes:
Knowledge:
•

•
•

•

The candidate has knowledge about main
subjects within:
o Storytelling/screenwriting and directing
o Production techniques for film and TV
o The role of the producer
o Media innovation
The candidate can also utilise theoretical
concepts within these main areas to make
appropriate decisions in the production phase.
The candidate is familiar with relevant R&D areas
and artistic research within Film and TV
production, i.e. innovative production
techniques, changes in consumer behaviour and
new distribution channels.
The candidate can find relevant information and
theory to stay updated within the disciplinary
field. The candidate has acquired production
experience, knowledge of the business and a
historic perspective within the discipline.

Skills:
•

•
•

•

6

The candidate can utilise results and experiences
from literature and artistic research/productions
to make appropriate choices within
discipline/business.
The candidate can reflect on his/her work,
document this and know how to adjust execution
in light of constructive feedback.
The candidate has, by being exposed to multiple
subjects, been introduced to a wide variety of
material that functions as a foundation to better
comprehend issues.
The candidate is proficient in the techniques and
tools to produce various film and TV productions
within several genres, as well as how to
distribute and publish the finished products.
Herein includes professional camera and lighting
equipment, editing hard- and software,
production plans and documentation.

Learning outcomes should
be structured according to
Knowledge, Skills and
General Competencies.
100 – 200 word.
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Study information template
English programme description
General competence:
•

•

•

•
•

7

The candidate has been exposed to multiple
topic questions from research projects and
industry professionals that provide a deeper
understanding of the craft. Herein is included
ethical norms and rules, intellectual property and
other relevant regulations and best practice
principles.
The candidate has attained the ability to work in
teams and improved on relational skills. He/she
can give and receive constructive criticism in the
service of achieving the best possible outcome.
The candidate can also focus on independence
and innovative problem solving, as well as
awareness of the demands of the business.
The candidate has attained a wide foundation of
various presentation techniques to present
subject-specific topic questions, what theories
are relevant and individual experiences from
different productions.
The candidates can express themselves well
verbally, communicate with partners and have
constructive discussions
The candidate has been given an academic and
practical foundation, thereby affording the
candidate a skillset that allows him/her to find
new solutions in a business in constant
technological development.
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Study information template
English programme description
Student exchange
(P-UTVEKS)

Recommended institutions for student exchange in 4th
semester:
Plymouth College of art (England)
http://www.plymouthart.ac.uk/
Breda University of applied sciences (Netherlands)
https://www.nhtv.nl/
Saxion University of applied sciences (Netherlands)
https://www.saxion.edu/

Provide 2 – 3
recommended institutions
for student exchange, as
well as information about
which semester is
recommended for
exchange. Describe
concrete exchange and
partner agreements.

Continues over page >
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Study information template
English programme description
Acts, regulations and policy
Field

Please complete / choose standard text

Writing help

Programme evaluation
(P-EVALU)

The programme is evaluated via student
questionnaire, as well as by the programme
coordinator. The evaluations form a part of the
university's quality assurance system.

Describe any additional
measures for quality
assurance at programme
level, if applicable.

Assessment methods
(P-EKSAVU)

Assessment of the course is based on practical
exercises, reflection notes, portfolio
examinations and oral presentations.

Describe which
assessment methods are
used in the programme.
This field should
information about any
bachelor or master
thesis. For English
terminology view
“Approved Forms of
Assessment”
www.nord.no/en/about/
rules-regulations/

Examination regulations,
assessment and grading
(P-EKSAMVU)

The Norwegian system for grading and
assessment using the letter grades A - F, in
which A denotes the best/highest grade and F
denotes "not passed". Candidates’ work can
also be assessed as "passed", "not passed",
"approved" and "not approved".

Provide further
information about
assessment and grading
if necessary.

View rules and regulations for examinations:
http://www.nord.no/en/about/rulesregulations/

Relevant regulations and
policies
(P-AKTFOR)

9

View rules and regulations for examinations:
http://www.nord.no/en/about/rulesregulations/

Provide further
information about
national curricula /
frameworks, guidelines
for allocation of practice
placements etc., as
necessary.
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Study information template
English course descriptions
1. year
Screenwriting (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Students will explore the work of character development in terms of
script writing for short films, commercials, music videos, TV and
documentaries.
This course in screenwriting is critical for writers, directors, producers
and other creative practitioners involved in the interpretive process.
Writing covers the essentials of storytelling for films and goes into
detail about structure, character development, three-act structure and
writing effective dialogue. This course also introduces students to
writing for television.
The second part of the course covers the role and responsibilities of a
director in script development, pre-production, production, and postproduction. Students learn to tell a story cinematically, use the camera
as a tool, prepare a script analysis and engage in the casting and
rehearsal process with actors. They will explore the work of directing in
short films, commercials, music videos, TV and documentaries.
The main focus will be on different approaches and styles to directing,
acting techniques for film and actor directing. In addition, students are
introduced to the work of casting processes and production planning,
production management, working with actors and larger groups of
extras, as well as contracts and coordination of the actors during
shooting (assistant directing).

Learning outcomes
(E-LÆR)

On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•
•
•

Demonstrate an understanding of storytelling by writing a
short non-dialogue screenplay
Be able to develop a believable character description
Understand the difference between a protagonist and
antagonist
Demonstrate insight into the art of direction by directing a
short non-dialogue film
Understand how to direct actors within the non-dialogue film

Knowledge:
• Demonstrate an understanding of the three act structure
• Be able to analyse various master plots for different genres
• Demonstrate an understanding of correct script formatting
• Understand professional production processes and procedures

10
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General Competence:
• Create and write effective character descriptions
• Demonstrate an understanding of writing for the screen
• Understand artistic and technical limitations of directing a
short non-dialogue film
Prerequisites
(E-OPPTAK)
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Lectures and practical exercises

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Field, Syd (2005): Screenplay: The Foundations of Screenwriting: A Stepby- Step Guide from Concept to finished Script. Delta (29 Nov 2005)
ISBN: 978-0-385-33903-2
Goldman, William (2000): Four Screenplays with Essays. Applause
Theatre & Cinema Books
ISBN 10: 155783265X ISBN 13: 9781557832658
King, Stephen (2000): On Writing. Simon and Schuster. (3 October
2000) ISBN: 9780684853529
Campbell, Joseph (2012): The Hero with A Thousand Faces. New World
Library; 3rd edition (23 April 2012) ISBN: 978-1-577-31593-3
Rea, Peter W. & Irving, David K. (2010): Producing and Directing the
Short Film and Video. Focal Press 4th edition (16 April 2010) ISBN: 9780-240-81174-1

Assessment

Portfolio:
4 assignments (group or individual)
1 reflection paper (individual)
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Design for Film and TV
(10 credits)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

In this course, students can apply traditional art techniques and mix
with live action footage in a digital medium. Students will learn the
basics of a digital motion graphics workflow, and the course covers
foundational training in different raster graphic, vector graphic and
animation software, and the workflow used between them.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•

Communicate a story idea through visual representation.
Create motion graphics based on concept and storyboards.

Knowledge:
• Demonstrate the key elements involved in a digital pipeline
and workflow through practical production.
General Competence:
• Critically review work and reflect on own development.
• Apply traditional art techniques in a digital medium.
• Apply animation techniques, typography and effects to
digital artwork.
Prerequisites
(E-OPPTAK)
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)

Basic experience using graphics tablet and digital imaging software.

Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Didactic lectures, seminars, review sessions, independent and/or group
practice-based professional learning.

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Adobe. (2013) Adobe AfterEffects CC: Classroom in a book.
Adobe Press, CA.
ISBN-10: 0134665325
ISBN-13: 978-0134665320
Polson, T. (2013): The Noble Approach: Maurice Noble and the Zen of
Animation Design. Chronicle Books, SF.
ISBN-10: 1452102945
ISBN-13: 978-1452102948
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English course descriptions

Beiman, N (2012): Prepare To Board! Focal Press, MA.
ISBN-10: 0240818784
ISBN-13: 978-0240818788
Graham , D.W. (2010) Composing Pictures. Silman-James Press, CA.
ISBN-10: 193524700X
ISBN-13: 978-1935247005
Stanchfield , W. (2009) Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney
Master. Classes: Volumes 1 & 2. Focal Press, MA.
ISBN-10: 0240810961
ISBN-13: 978-0240810966
3dtotal.Com. (2009) Digital Painting Techniques: Practical Techniques
of Digital Art Masters (Digital Art Masters Series). Routledge, London.
ISBN-13: 978-0240521749
ISBN-10: 0240521749
Assessment

13

Individual portfolio
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Study information template
English course descriptions
Film and TV Production (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Film and TV Production is designed to facilitate the learning of all the
basic skills and theoretical framework that are necessary to create
content for appropriate broadcast arenas. The course will take the
student through the production process from principal photography to
final delivery.
Central focus will be placed on cinematography, lighting, editing and
sound production.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•
•
•
•
•

Plan the strategic use of and operate cameras, lighting
equipment, sound equipment, and non-linear editing systems
(NLE).
Prepare camera and lighting plans.
Identify and operate appropriate grip equipment like track,
cranes and steadicam.
Capture useable production dialogue, backgrounds, and sound
effects
Create or capture effective music elements
Edit picture effectively to advance the story
Create a basic mix of sound elements to complement picture

Knowledge:
• Know the terms used in cinematography, lighting, sound, and
in picture and sound editing.
• Use basic camera and framing theory, fundamental lighting
principles, and the importance of proper sound acquisition.
• Create music and know music’s unique role within the
production
• Use different editing styles, the flow of images or scenes, how
picture and sound work together, and the complex nature of
deliverables.
General Competence:
• Know the importance of visuals and sound when telling a story.
• Use digital workflow.
• Make constrained decisions and follow through
• Think a project through from conception to final delivery
• Become comfortable with the technology and allow artistry to
develop
Recommended prior
knowledge(E-ANFOR)
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English course descriptions
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Classes will consist of lecture/demonstrations on theoretical material,
including gain structure, metering, editing and mixing theory, session
construction, and aesthetic considerations for each specific element in
a soundtrack. The role of music as an emotion generator will also be
highlighted.
Labs will consist of the practical application of theoretical principals
and instructional procedures, including practice in the set-up and
operation of various cameras, lighting and grip equipment, sound
equipment (studio and field), and editing equipment (Premiere Pro or
other NLE). Assignments will consist of various camera, lighting,
editing, and sound tasks.
Lab exercises may, from time to time at the discretion of the
instructors, be conducted in groups to foster discovery and
collaboration. Group or individual grading will be applied to all
practical mandatories in a manner consistent with the assignment
structure. Paper mandatories and portfolio submissions will receive
individual grades.
Relevant reading material and videos may be assigned throughout the
course, to arm the students with additional insight going into the lab
periods.

Course literature and
recommended reading(E-PENS)

Recommended reading:
Brown, Blain (2012). Cinematography: Theory and practice: image
making for cinematographers and directors. (2nd ed.). Amsterdam:
Elsevier.
ISBN 978-02-4081-209-0
Dancyger, Ken (2010). The Technique of Film and Video Editing. (5th
ed.). Burlington: Taylor & Francis.
ISBN 978-02-4081-397-4
3rd and 4th ed. can also be used.
Dancyger, Ken (2010): The Technique of Film and Video Editing:
History, Theory, and Practice. Focal Press; 5th edition (26 Nov 2010)
ISBN: 978-0-240-81397-4
Mascelli, Joseph V. (1998). The five C's of Cinematography: motion
picture filming techniques. (1st Silman-James Press ed.). Los Angeles:
Silman-James Press.
ISBN 18-7950-541-x
Brown, Blain (2007): Motion picture and video lighting – 2nd edition.
Focal Press
ISBN: 978-0240807638
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Huber, David Miles and Runstein, Robert E. (2014). Modern recording
techniques. (8th ed.). Burlington: Focal Press.
ISBN 978-02-4082-157-3
Viers, Ric (2012). The location sound bible: how to record professional
dialog for film and tv. Studio city, California: Michael Wiese
Productions.
ISBN 978-16-1593-120-0
Viers, Ric (2008). The sound effects bible: how to create and record
Hollywood style sound effects. Studio City, California: Michael Wiese
Productions.
ISBN 978-19-3290-748-3
Assessment
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Portfolio: (individual)
• Final project (shot, edited, with sound, and delivered)
• Reflection Paper
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Film as Art and Technology:
History, Theory, Ethics (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

This course will introduce students to ways of thinking about film as art
and medium, from a brief introduction into ancient and early modern
visions and technologies of moving images, via how the development
of the camera changed the path of art history, to contemporary film
theory. Students will learn about how human visual perception has
shaped and is shaping artworks and media technologies, including how
conventions from the media of painting and drawing have affected the
developments of photography and film. The course has a strong
reflection element and will encourage students to reflect about the
implications of film in society, taking into account the impact of
particular stories, consideration of the voices of others and minority
perspectives.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•

Reflect upon implications of film in society,
Connect theoretical concepts and ideas such as form, style,
and genre to practical execution,
Utilise their understanding of human perception in working
with particular media technologies.

Knowledge:
• Know and use the fundamental concepts of film “language”,
• Understand and analyse the role of adaptations in storytelling,
• Connect developments in the history of art in Europe, America
and Asia to the development of the technologies and methods
that underpin today’s moving pictures industries.
General Competence:
• Trace and describe the history of moving images as part of a
wider art and media history, focusing on the development of
important film movements that have shaped our current ideas
about what film can be,
• Articulate the practical, social and ethical implications of
Moving Pictures Storytelling in a range of contemporary and
historical contexts.
Prerequisites
(E-OPPTAK)

17
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Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)

Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

The course will be composed of interactive lectures, seminars and
practical exercise sessions.
Students will need to complete the following mandatory assignments:
Practical assignment:
Make your own camera obscura
Or
Make your own Zoetrope,
Use the device you have created to develop a scene or animation
according to a specific style of your choice (30% of the grade)
Written assignments
Supervised paper on either visual perception or adaptation or a film
movement of your choice (40 % of the grade).
Take-home exam composed of 2-3 questions. Students need to answer
all of the questions in essay style (30% of the grade).

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

18

Bordwell, D., Thompson, K. & Smith, J. (2017). Film Art: An
Introduction [Eleventh edition], pp. 2-72, 452-492.
Duffy, E. (2009). Blur: Rapid Eye Movement and the Visuality of
Speed. In The Speed Handbook, pp. 157-198.
Gaut, Berys. 2007. Art, Emotion and Ethics (excerpts).
Hutcheon, L. (2013). A Theory of Adaptation [Second edition],
pp. 1-32.
Huyssen, A. (1986). Mass Culture as Woman: Modernism’s
Other. In After the Great Divide, pp. 44-62.
Kemp, Martin (1990). The Science of Art: Optical themes in
Western art from Brunelleschi to Seurat (excerpts).
McIver, G. (2016). Art History for Filmmakers: The Art of Visual
Storytelling, pp. 6-136, 233-241.
Scheunemann, D. & Graf, A. (2007). Avant-garde Film
(excerpts).
Recommended reading / resources
Barthes, Roland (2014 [1980]). Camera Lucida. Reflections on
Photography.
Benjamin, W. (1969 [1935]). The Work of Art in the Age of
Mechanical Reproduction. In Illuminations, pp. 217-52.
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•

Assessment
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Lewis, P. (2007). The avant-garde and high modernism, pp. 95118.

Portfolio
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Directing & Producing 1 (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

This course in directing and producing is critical for writers, directors,
producers and other creative practitioners involved in the interpretive
process.
Producing takes students through their first journey in independent
film production by providing them with the knowledge, skills, and
experience to produce a zero-budget short film. By the end of the
term, students have taken a film from the initial concept through the
script stage all the way to production and be ready to take it into the
next stage of post-production and distribution.
Students learn the following disciplines:
•
•
•
•

Learning outcomes
(E-LÆR)

Visualization tools.
Professional casting processes, contracts.
Table readings, read-throughs, blocking, rehearsals and
recording.
Different roles among staff at all levels within film and
television production.

On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•

Produce a short film incorporating the artistic considerations of
producing for film and tv
Demonstrate insight into the art of direction by directing a
short non-dialogue film
Understand how to direct actors within the non-dialogue film

Knowledge:
• Demonstrate an understanding of the varied roles of a
producer
• Understand the production process/timeline of production and
set procedures
• Demonstrate the importance of call sheets/scheduling
• Understand how studios operate
General Competence:
• Demonstrate how to successfully take a script through the
stages of pre-production, production and post production
• Understand production matters (health & safety, crew
management, catering, contracts and location permits)
• Understand artistic and technical limitations of directing a
short non-dialogue film
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Prerequisites
(E-OPPTAK)
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Lectures and practical exercises

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Field, Syd (2005): Screenplay: The Foundations of Screenwriting: A Stepby- Step Guide from Concept to finished Script. Delta (29 Nov 2005)
ISBN: 978-0-385-33903-2
Goldman, William (2000): Four Screenplays with Essays. Applause
Theatre & Cinema Books
ISBN 10: 155783265X ISBN 13: 9781557832658
King, Stephen (2000): On Writing. Simon and Schuster. (3 October
2000) ISBN: 9780684853529
Campbell, Joseph (2012): The Hero with A Thousand Faces. New World
Library; 3rd edition (23 April 2012) ISBN: 978-1-577-31593-3
Rea, Peter W. & Irving, David K. (2010): Producing and Directing the
Short Film and Video. Focal Press 4th edition (16 April 2010) ISBN: 9780-240-81174-1

Assessment

Portfolio:
4 assignments (group or individual)
1 reflection paper (individual)
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Production 1 (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Students will be divided into groups simulating production companies,
and will produce video materials for different internal or external
clients. They will learn about teamwork, project management and
production of prototypes for business.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•
•
•

Work with clients, both external and internal
Put theoretical knowledge to use in practical application
Communicate effectively with client
Plan and execute projects according to client’s concepts and
aesthetic preferences
Work within the confines of schedule and budget

Knowledge:
• Describe the relationship between client and service provider
• Construct and maintain a production schedule
• Describe the various types of productions, and the difference
in artistic approach to each
• Identify the core purpose and message of a project
General Competence:
• Work with clients as decision makers
• Develop group dynamic skills
• Effectively complete a project, and deliver on time, according
to client specifications
• Use their creativity within the confines of the client’s desires
• Accept and implement client feedback
• Negotiate with clients to achieve mutual satisfaction
Recommended prior
knowledge(E-ANFOR)
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)
Course literature and
recommended reading(E-PENS)
Assessment
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All other designated 1st year courses.
Students will have mostly self-organized group planning and work
sessions, with Instructors supervising and guiding those activities. The
semi-independent nature of this projects helps to build confidence
within the students, fostering independent thought, and greater
intrinsic motivation.
Students will use previous literature from their 1st. year courses to
guide them in this media project.
Portfolio:
• Group assignments
• Individual reflection paper
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Sound Design (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Sound Design is a constructivist exploration into the technical and
aesthetic methods of combining sounds to complement the moving
picture. Aimed at second year Film and TV students, Sound Design will
focus largely on post-production sound, with the intention of building a
solid foundation for the editing and mixing of clear and dynamic
soundtracks for all future productions. Editing and mixing of Dialogue,
Backgrounds, Sound Effects, and Music will be highlighted.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•
•
•
•
•
•

Operate a digital audio workstation, to adequately construct a
complete soundtrack
Effectively use sound shaping tools including EQ, Dynamics,
and Reverb to enhance the aesthetic appeal of the soundtrack
Identify and implement useable production dialogue elements
Record or select alternate dialogue elements including VO and
ADR
Record or select appropriate sound effects elements including
backgrounds
Create or select, edit, and mix appropriate music elements
Effectively edit dialogue, sound effects, and music as required
Effectively mix all sound elements together to form a unified
soundtrack

Knowledge:
• Describe how elements combine to create a total effect
• Identify subtle differences in the sonic texture of sounds when
used in combination
• Assess the sound needs of any particular production to
enhance picture
• Assess relative quality of recorded tracks through acquired
critical listening skills (Ear training)
General Competence:
• Make critical decisions in a time-constrained environment
• Create a plan and execute it, with enough flexibility to make
changes and still maintain the integrity of the plan
• Focus on details in a critical fashion
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•

Recommended prior
knowledge(E-ANFOR)
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Course literature and
recommended reading(E-PENS)

Work in a task-specific way, yet within a larger group or
dynamic

Film and TV Production
Classes will consist of lecture/demonstrations on theoretical material,
including gain structure, metering, editing and mixing theory, session
construction, and aesthetic considerations for each specific element in
a soundtrack. The role of music as an emotion generator will also be
highlighted.
Labs will consist of practical application of theoretical principals and
instructional procedures, including instruction in the set-up and
operation of Pro Tools or other DAWs, the development of sound
editing, mixing, and exporting skills, and effective music production.
Assignments will consist of various creation, editing, and mixing tasks.
Lab exercises may be conducted in small groups to foster discovery and
collaboration, at the discretion of the instructors. Group or individual
grading will apply to all practical mandatories, consistent with the
assignment structure. Paper mandatories and portfolio submissions
will receive individual grades.
Relevant reading material and videos may be assigned throughout the
course, to arm the students with additional insight going into the lab
periods.
Recommended reading:
Ament, Vanessa Theme (2014). The Foley grail: the art of performing
sound for film, games, and animation. (2nd ed). Burlington, MA: Focal
Press.
ISBN 978-0-415-84085-9
Chion, Michel and Gorbman, Claudia (1999). The voice in cinema. New
York: Columbia University Press.
ISBN 978-02-3110-823-2
Chion, Michel (1994). Audio-vision: sound on screen. (Audio-vision).
New York: Columbia University Press.
ISBN 978-02-3107-899-3
Chion, Michel (2009). Film, a sound art. New York: Columbia University
Press.
ISBN 978-02 3113 776 8
Rose, Jay (2009). Audio postproduction for film and video: after-theshoot solutions, professional techniques, and cookbook recipes to make
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your project sound better. (2nd ed.). Oxford: Focal Press. (DV Expert
Series)
ISBN 978-02-4080-971-7
Assessment

25

Portfolio:
• 3 best assignments selected from the mandatory class
assignments
• Reflection Paper
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Directing & Producing 2 (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Students will build upon the directing and producing essentials
received in the 1st year with more intermediate level work, using the
creative process to communicate ideas through writing and
dramatization.
This course will take a deeper look into theoretical and practical
aspects within the role of both the director and producer. Students will
gain further insights into the function and execution of communicating
structure, character, action, descriptions, themes and subject.
Students learn the following disciplines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Learning outcomes
(E-LÆR)

Formatting and applying loglines, treatments and screenplay
properly.
Mastering structure and story.
Creating fully fleshed out characters and engaging narratives.
Directing for actors for film and television.
Visualization tools.
Professional casting processes, contracts.
Communication with actors.
Table readings, read-throughs, blocking, rehearsals and recording.
To become aware and then make use of the actors on-camera
strengths.
To revisit and review classic acting technique.

On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•

Demonstrate an improved understanding of story structure
and plot development
Be able to develop a character arc across a short film
Demonstrate the ability to communicate ideas within a
production crew as well as to the audience

Knowledge:
• Identify and interpret meaning and drama, and portray it with
precise intent and narrative clarity
• Demonstrate the decision making process of being the creative
leader of a production team
• Demonstrate different types of writing for film and tv
General Competence:
• Demonstrate an understanding of good structure for a short
film by writing a screenplay
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•

Prerequisites
(E-OPPTAK)

Demonstrate the use of dialogue by writing convincing
dialogue within the screenplay
• Gained a further understanding of artistic considerations and
technical limitations when acting for the camera by working on
various genres within film and tv
Producing & Directing 1

Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Lectures and practical exercises

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Goldman, William (2000): Four Screenplays with Essays. Applause
Theatre & Cinema Books
ISBN 10: 155783265X ISBN 13: 9781557832658
King, Stephen (2000): On Writing. Simon and Schuster. (3 October
2000) ISBN: 9780684853529
Campbell, Joseph (2013): The Hero’s Journey: Joseph Campbell on His
Life and Work. New World Library; 3rd edition (16 Oct 2013) ISBN:
978-1-608-68189-1
Rea, Peter W. & Irving, David K. (2010): Producing and Directing the
Short Film and Video. Focal Press 4th edition (16 April 2010) ISBN: 9780-240-81174-1
Rabiger, Michael (2007): Directing: Film Techniques and Aesthetics.
Focal Press 4th edition (19 Oct 2007) ISBN: 978-0-240-80882-6
Katz, Steven D. (1991): Film Directing Shot by Shot: Visualizing from
Concept to Screen. Focal Press/Michael Wiese Productions (1 July
1991) ISBN: 978-0-941-18810-4

Assessment

Portfolio:
2 assignments (group or individual)
1 reflection paper (individual)
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Innovation and professional
development (10 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Students will learn the basics inside of the creative industry. There is a
special focus on innovation and the change in this industry. Students
will design their own student companies and learn how to handle
different challenges in establishing an own company inside of the
creative industry. They will work with real clients and partners from
the industry and learn more about the market and market potentials.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•
•
•
•

Write a business plan
Establish and running a student company
Calculate a budget for Film and TV productions
Write contracts and deal with clients
Operate an accounting systems

Knowledge:
• Know the creative industry and market potentials
• Know the meaning of innovation and entrepreneurship inside
of creative industry
• Start a student company on their own.
• Know different marketing channels
• Write applications for funding film and TV productions
• Use business concepts and etiquette
• Know the basic industry standards within creative business
• Handle deadline and deliverance for clients
General competence:
• Know about marketing and media strategies.
• Handle production management and economic routines in the
creative business.
• Know the principles of running a production company thru
their student company
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)

Production 1

Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Lectures and practical exercises
Running your own student company with other students
External mentors from industry and internal advisors from faculty
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Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Foote, Cameron S (2014) The Business Side of Creativity. W. W. Norton
& Company
ISBN: 978-0393734003

Assessment

Portfolio:
1 business plan for your student company (production groups/student
companies).
Selected productions for clients (production groups).
1 reflection paper (individual).
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Production 2 (30 credits)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Production 2 is a semester-long course that begins with formalising a
concept and takes this through to a final product. Students are
encouraged to work in production teams, taking an idea through a
rigorous pre-production process in order to better manage a project
through to completion. The course is inter-disciplinary and projects can
include, but are not limited to: live-action short film, animated short
film, multi-cam production and any combination of these.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•

Communicate a story idea through visual representation.
Work effectively within a team to contribute to a production.

Knowledge:
• Identify roles and responsibilities within a production team.
• Identify reflective models used in the process of continuous
learning.

Prerequisites
(E-OPPTAK)

General Competence:
• Develop skills and knowledge through independent study.
• Formalise self-reflection through critical analysis and action
planning.
Production 1

Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)

Screenwriting
Design for Film & TV

Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Didactic lectures, seminars, review sessions, independent and group
practice-based professional learning.

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

•
•
•
•
•
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Nash, P. (2012) Short Films: Writing the Screenplay.
Gurskis, Dan (2007) The short screenplay: your short film from
concept to production.
Cantor, J. (2004) Inspired 3D short film production.
Munroe, R. M. (2009) How not to make a short film: secrets from a
Sundance programmer.
Rose, J. (2008) Audio Postproduction for Film and Video [electronic
resource].
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Study information template
English course descriptions

•

Assessment
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Rea, P.W. ; Irving, D.K (2015) Producing and directing the short film
and video: Fifth edition.
• Taberham, P. (2018) A General Aesthetics of American Animation
Sound Design.
• Beane, Nathan. (2012) 3D animation essentials [electronic
resource]
• Dobson, Nichola (2010) The A to Z of animation and cartoons
[electronic resource]
• Johnson, Claudia (2005) Crafting short screenplays that connect
[electronic resource]
Portfolio.
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Study information template
English course descriptions
Production 3 (30 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

In this course students will continue the learning process form both
Production 1 and 2 and learn more about collaborate on live-action or
multi camera productions. Based on their preferred specialization, the
following departments are established: Production; Writing &
Directing; Cinematography & Postproduction; Sound.
One student per department will take the role as Department Lead,
under supervision by a dedicated faculty member per department.
Concepts for Main Live Action Production will determine the activity of
all departments in the 1st half, to be viewed as Pre-Production. Here,
each department will identify technical, artistic, logistic or storytelling
challenges present in the Main Production concept(s) and Research
and Develop solutions to these challenges, by testing them out on
external industrial productions, such as music videos, commercials
etc.

Learning outcomes
(E-LÆR)

This activity builds towards one or more Main Live Action Production
(TV-show pilot, short fiction, live TV-show e.g.), to be executed in the
2nd half of the semester.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
•
•

Apply communication skills to express ideas and opinions
clearly and constructively in a creative production setting
Demonstrate methodical problem solving through proof-ofconcept trials.

Knowledge:
• Identify the limitations and strengths of a live action or multi
camera production pipeline
General Competence:
• Display professionalism in collaboration with both clients and
fellow team members.
• Reflect upon one's own contribution and that of others in a
production
Prerequisites
(E-OPPTAK)
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)
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Production 1 and 2
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Study information template
English course descriptions
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

In part 1 of the semester the class is divided into specialized
departments for workshops, R&D and external productions with
faculty guidance. In part 2 the students will employ new knowledge
and skill gained from Part 1 in one or more larger production(s) with
less faculty involvement.
• Production
• Joint production meetings
• Department production meetings
• Joint reflection sessions
• Department reflection sessions
• Client approval meetings

Course literature and
recommended reading
(E-PENS)

Recommended:
McKee, Robert (1999). Story: substance, structure, style, and the
principles of screenwriting. London: Methuen.
ISBN 9780413715609
Portfolio:
2 assignments (production groups).
1 reflection paper (individual).

Assessment
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Study information template
English course descriptions
Bachelor production (30 sp)
Short introduction(E-INNHOLD)

Learning outcomes
(E-LÆR)

Bachelor production is the final production on your 3-year bachelor
program. In this course, you can choose to dive deeper into a
specific subject or role and do your own project, or together in a group
of students. Your project has to be approved by the faculty/advisors.
We strongly recommend doing your bachelor production in
relationship with the industry.
Your bachelor production will also include a thesis on maximum 40
pages (ex attachments) which should include a discussion of, and
reflection about the production use of theory, methodology and
analysis.
On successful completion of the course, students should be able to:
Skills:
• Formulate a good research question and pitch this for supervisors
and (if relevant) external clients.
• Refer to relevant theory that is adapted to the research question
and production
• Collaborate with others on a bachelor production
• Present idea, script, storyboard, production plan and cost
estimate for your production
• Do a market survey on the target group for your bachelor
production
Knowledge:
• Use professional production pipeline
• Use relevant theory for your bachelor production
• Use qualitative and quantitative methodology for getting answers
to your research question
• Relate answers from your survey to your research questions
General competence:
• Be more reflective inside productions for creative industry.
• Know the industry standards

Prerequisites
(E-OPPTAK)
Recommended prior knowledge
(E-ANFOR)
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To start this course your need at least 90 ects inside of the bachelor
programs "Film and TV Production" or "3D art, animation and VFX".
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Study information template
English course descriptions
Learning activities and teaching
methods
(E-LOGUND)

Lectures and advisory meetings

Course literature and
recommended reading(E-PENS)

Recommended readinglist:
Denscombe, Martyn(2010): The Good Research Guide For small-scale
social research projects. Open University Press, Fourth Edition
ISBN-13: 978 0 335 24139 2
VIKO : Help with Academic Writing from the NTNU University Library.
http://www.ntnu.edu/viko

Assessment
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Portfolio:
• Thesis (individual or group).
Exam:
• Individual oral exam of the bachelor production.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt
Programnavn

Fyll ut / Velg standardtekst
Film and TV Production

Skriveveiledning

Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Film and TV Production

Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.

Studiepoeng (ECTS)

Bachelor

Varighet

180
6 semester

Studiemodus

Heltid

Studiested

Levanger

Programansvarlig

Håvard Sørli

Studieveileder

Ole Christian Tidemann

Undervisningsspråk

Engelsk

Kostnader
(P-KOST)

Semesteravgift og pensumlitteratur.
Det vil bli reiseutgifter i forbindelse med
produksjoner på ulike locations. Flere
produksjoner foregår på kveldstid og i helger.
Vi anbefaler også studenter å investere i noe
småutstyr selv (Wacom tablet, minnepenn,
ekstern harddisk, headsett med mer).

Oppgi programmets
varighet i antall
semester.
For deltid – velg
progresjonsprosent.

Oppgi evt. informasjon
om øvrige kostnader,
f.eks feltarbeid, tokt,
nødvendig utstyr.

Fort. >

1
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Beskrivelse

2

Felt
Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Fyll ut / velg standardtekst
Vil du være en del av morgendagens Film- og TV bransje
i dag? Ved å lære produksjonsteknikker og
arbeidsmetoder innen Film- og TV blir du i stand til å ta
dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på
bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike
sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell
bransjeerfaring.

Skriveveiledning
Beskriv studiet i 3-4
setninger. Hvorfor er det
viktig? Hvem vil ha
interesse for studiet?

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale
medieindustrien, mediehus, TV-selskap,
produksjonsselskap, digital informasjonsformidling
generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging
av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å
arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter
innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen
et område der utviklingen fremdeles er i startgropa. Se
vår nettside film.nord.no for eksempler på jobber som
studenter har fått etter å ha studert hos oss.

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter
å ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke
opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i innog utland. Eksempler på dette kan være:
- Master i Film og Fjernsynsvitenskap (Høgskolen i
Innlandet) https://www.inn.no/studier/studietilbud/film-tvog-kultur/master-i-film-ogfjernsynsvitenskap/(language)/nor-NO
- Master i Film og Videoproduksjon (NTNU) http://www.ntnu.no/studier/mmprod

Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse
eller realkompetanse etter gjeldende regler samt en
kunstnerisk portfolio.

For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.
Oppgi evt. andre
opptakskrav.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende
regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon
om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Oppgi evt. særskilte krav

Programbeskrivelse Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om Film og TV
(P-INNHOLD)
produksjon og et teoretisk fundament for eventuelt
videre masterstudier. Studiet har spesielt fokus på
produksjon i nye medier og på kostnadseffektive
produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av teknologi.
Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan
benyttes inn mot andre markedsområder for å styrke
muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene.
Det som er felles for alle fagområder er at man skal
kunne danne og formidle mening, skape og
kommunisere gode historier, troverdige karakterer,
figurer og verdener i alle medier.

Beskriv programmet,
programmets formål,
innhold og struktur. Husk
å ikke gjenta informasjon
som fremkommer i andre
felt f.eks. Kort
introduksjon eller
Læringsutbytte.

Studietilbudet er lagt til Nord Universitets campus i
Levanger som har datasaler, redigeringslabber, grafiske
labber, grupperom med klippesuiter og eget
opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget
godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som
trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med
den nyeste programvaren som kreves for slik type
produksjon.
Studiets oppbygning:
Film- og TV-produksjon er naturligvis en svært sentral
komponent i bachelorstudiet. Studentene vil få TVproduksjonskompetanse innenfor enkamera- og
flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar,
reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi
knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk,
postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis
gjennom grunnleggende emner i første studieår.
I andre studieår får studentene ytterligere faglig
fordypning i de sentrale emnene og kan velge å
fokusere mer mot spesialisering i manusutvikling og
regi, cinematografi, postproduksjon eller lyd i
medieprosjektet. Medieprosjektet på slutten av 2.
studieår kan gjennomføres som en fiksjonsfilm eller en
flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan
omfatte større sports- og eventproduksjoner/konserter.
4
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Produksjonene distribueres enten live på nett, på
storskjerm eller som on-demand.
I tredje studieår vil du som student bli introdusert for
mer profesjonelle produksjoner gjennom et felles
medieprosjekt. I forkant av selve produksjonen kan
studentene velge å fordype seg som produsent,
regissør, manusforfatter, fotograf, klipper eller
lydprodusent. For hver enkelt fordypning gis det en
workshop i medieprosjektet. Hele bachelorstudiet
avsluttes med en bachelorproduksjon hvor studentene
selv setter opp og planlegger en større produksjon eller
jobber i bransjen gjennom en Internship-løsning.
Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og
teamarbeid. Studentene blir knyttet opp mot eksterne
oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere
problemstillinger både individuelt og i grupper.
Studentene jobber også mye med innovasjon og
entreprenørskap hvor det arrangeres innovasjonscamp,
samt har et eget emne der fokuset er på
produsentrollen. Flere studenter velger også å starte
egen studentbedrift under studietiden, og vi legger
spesielt til rette for dette i samarbeid med Ungt
entreprenørskap og andre partnere gjennom emner på
2. studieår.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Læringsutbyt
te
(P-MAL)

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende Læringsutbytte
læringsutbytte:
beskrives punktvis i
forhold til Kunnskap,
Kunnskap:
Ferdigheter og
Generell kompetanse
• Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner 100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.
innen:
1. fortellerteknikk/manus og regi
2. produksjonsteknikk for film og TV
3. produsentrollen
4. medieinnovasjon
• Kandidaten kan også benytte teori innenfor disse
sentrale områdene for å ta riktige beslutninger i
produksjonsfasen.
• Kandidaten er kjent med relevante forsknings- og
utviklingsprosjekter/kunstnerisk utviklingsarbeid
innen Film- og TV produksjon som f.eks innovative
produksjonsteknikker, endret forbrukeradferd og
nye distribusjonskanaler.
• Kandidaten kan finne relevant informasjon og teori
for å holde seg oppdatert innenfor fagområdet.
Kandidaten har produksjonserfaring,
bransjekunnskap og et historisk perspektiv på
dette fagområdet.
Ferdigheter:
•

•
•
•
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Kandidaten kan anvende resultater og erfaringer
fra faglig litteratur og kunstnerisk
utviklingsarbeid/produksjoner til å gjøre gode og
faglig begrunnede valg innenfor dette
fagområdet/bransjen.
Kandidaten kan reflektere over eget arbeid,
dokumentere dette og justere utførelse etter
konstruktive tilbakemeldinger.
Kandidaten vil gjennom flere fagområder finne,
vurdere og henvise til et bredt spekter av fagstoff
som grunnlag for å belyse en problemstilling
Kandidaten behersker produksjonsteknikker og
produksjonsutstyr for å produsere ulike film- og
TV-produksjoner innenfor flere sjangre, samt vite
hvordan dette kan distribueres og publiseres. Her
inngår profesjonelt kamera- og lysutstyr,
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
redigeringsutstyr, produksjonsplanverk og
dokumentasjon.
Generell kompetanse:
•

•
•
•
•

•
•
•

Utveksling
(P-UTVEKS)

Kandidaten har innsikt i flere problemstillinger fra
både forskningsprosjekter, fagfolk og
næringsaktører som gir større forståelse for dette
fagfeltet. Dette kan være knyttet til etiske normer
og regler, opphavsrett og andre relevante
forskrifter og yrkespraksis.
Kandidaten behersker å jobbe i grupper/team, og
har oppnådd høy relasjonskompetanse.
Kandidaten evner å gi og motta konstruktiv kritikk
for å oppnå best mulig håndverk.
Kandidaten kan også jobbe selvstendig og finne
innovative løsninger, samt har forståelse for de
behov som denne bransjen krever.
Kandidaten har et bredt grunnlag av ulike
presentasjonsteknikker for å presentere
fagspesifikke problemstillinger, hvilke teorier som
er relevant og egne erfaringer fra ulike
produksjoner.
Kandidaten kan utrykke seg godt muntlig,
kommunisere med samarbeidspartnere og ha
konstruktive faglige diskusjoner.
Kandidaten har et faglig fundament som gir
kandidaten endringskompetanse til å tenke nye
løsninger i en bransje i stadig teknologisk utvikling.
Kandidaten har innsikt i den internasjonale
utviklingen innenfor fagfeltet og deltar aktivt på de
internasjonale fagaktivitetene tilknyttet fagmiljøet

Studiet har avtaler med følgende universitet for utveksling
i 4. semester:
Plymouth College of art (England)
http://www.plymouthart.ac.uk/
Breda University of applied sciences (Nederland)
https://www.nhtv.nl/
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Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for
utveksling, samt
hvilke/t semester
anbefales til
utveksling. Beskriv
konkrete utvekslingsog praksisavtaler.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Saxion University of applied sciences (Nederland)
https://www.saxion.edu/

Fort. >
Lover, retningslinjer og reglement
Felt
Programevaluering
(P-EVALU)

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Fyll ut / velg standardtekst
Studieprogrammet evalueres årlig av
studentene gjennom emneundersøkelser og
av studieprogramansvarlig. Evalueringene
inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Vurderingsformer.
I dette studiet benyttes følgende
vurderingsformer:
• Mappeinnlevering
• Skriftlig eksamen
• Muntlig eksamen
Mappeinnlevering
I alle emner gjennomføres det
mappeinnleveringer som grunnlag for
vurdering. I mappene vil det variere ift. antall
innleveringer (se emnebeskrivelsene), men
det normale er 2-4 produksjoner som skal
vurderes (både individuelle og i gruppe) samt
individuelle refleksjonsnotater.
Skriftlig eksamen
I noen emner (Art og Sound) er en prosentvis
andel av vurderingen også en skriftlig
eksamen på campus. Dette kan enten være
teoretiske spørsmål som besvares på ordinær
skriftlig måte, eller som ”multiple choice”
Muntlig eksamen
Muntlig eksamen benyttes bare på den
avsluttende bachelor produksjonen og
gjennomføres individuelt med ekstern sensor
og intern veileder(e).
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Skriveveiledning
Oppgi evt. andre tiltak
for kvalitetssikring.

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i
henhold til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om
programmet inneholder
en bachelor- eller
masteroppgave.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
I tillegg skal hver enkelt bachelorproduksjonsgruppe gjennomføre en
”businesspitch” foran et panel av potensielle
investorer og virkemiddelapparat. Panelet kan
bestå av eksterne personer fra regionalt
filmsenter, regionalt filmfond, Innovasjon
Norge, næringhage og kunnskapspark. Å
presentere sin bachelorproduksjon på denne
måten gjør studentene i bedre stand til å
presentere film og tv-prosjekter på
profesjonelle pitcher etter endt utdanning.
Dette er en svært vanlig måte å presentere
sine ideer på i denne bransjen både nasjonalt
og internasjonalt for å skaffe finansiering og
medprodusenter.
Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er
ikke bestått. Vurdering kan også gis som
bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke
godkjent

Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet samt
Retningslinjer for eksamenskandidater ved
Nord universitet.

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet samt tilhørende retningslinjer på
universitetets nettsider.

Vis til rammeplaner,
retningslinjer for
tildeling av
praksisplasser osv., med
lenker og vedtaksdato
om aktuelt

Emnebeskrivelser
Studiet i ”Film and TV Production” ble i 2016 utlyst for internasjonale søkere. Dette innebærer blant
annet at all undervisning og all pensumlitteratur er på engelsk. Fagstaben består av nordmenn i tillegg til
fagpersoner fra England, USA og Scotland. Studieprogrambeskrivelsen på overordnet nivå er tilgjengelig
på norsk og engelsk. Alle emnebeskrivelser er på engelsk og ligger vedlagt studieplan på engelsk. Dette i
9
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
overenstemmelse med NOKUT sine språkkrav i forhold til et studium som tilbys for internasjonale
søkere, noe som også er bekreftet direkte av NOKUT i møte med dem mai 2017. Eksempelvis gjøres
dette også på andre universiteter i Norge https://en.uit.no/education/program?p_document_id=360168

End.
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REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I SYKEPLEIE, DELTID - 4 ÅR
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av punkt
2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny forskrift og studieplan er på plass i
løpet av våren 2020.
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Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd
med NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nytt studieprogram (rektorvedtak 15/01015-13 den 18. mars 2016 og
justert ved rektorvedtak 19/00440-1 den 6. februar 2019).
Kort om studiet:
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år er et samlingsbasert deltidsstudium over fire år. Studiet tilbys ved
studiested Vesterålen. Ved fullført studium kan kandidatene søke om autorisasjon som sykepleier.
Studentene er underlagt løpende skikkethetsvurdering underveis i studiene, og politiattest for
kommunale helse- og omsorgstjenester kreves fremlagt i forbindelse med opptak.
Studiet bygger på kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning med klare krav til progresjon i studiet.
Halvparten av studiet utgjøres av ferdighetstrening og praksisstudier.
Studiemodellen viser hvilke emner som tilhører hvilket studieår og termin. Emner i deltidsmodellen
vil ha felles emner med heltid med unntak av to emner som avviker i antall terminer.
Studiemodell bachelor sykepleie - deltid
Emne

Anatomi, fysiologi og biokjemi
Grunnleggende sykepleie
Helsepersonells felles
kunnskaps og verdigrunnlag
Kommunikasjon, psykologi,
pedagogikk og sosiologi
Legemiddelhåndtering
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del
1
Praksisstudier – grunnleggende
sykepleie
Patologi, sykdomslære og
farmakologi
Sykepleie til mennesker med akutt,
kronisk, kritisk og sammensatt
sykdom
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del
2
Praksisstudier – akutt, kronisk og
kritisk syke Del 1
Praksisstudier – akutt, kronisk og
kritisk syke Del 2
Sykepleie til barn og unge i et
forebyggende og helsefremmende
perspektiv
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv
Praksisstudier – hjemmesykepleie
Tverrfaglig samarbeid, komplekse
pasienttilstander og pasientforløp

Stp.

12
10
5

Høst
2020

Vår
2021

x
x
x

x
x

5
3
7

x

x

Høst
2021

Vår
2022

Høst
2023

x
x
x

60
12

x

x

14

x

x

8

x

x

54
12

Vår
2023

x

18

10

Høst
2022

x

x

6

x

4
10

x
x

x

Vår
2024
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Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene
Praksisstudier - psykisk helsearbeid
Sykepleiefaglig ledelse og
tjenesteutvikling
Praksisstudier – Sykepleiefaglig ledelse
og tjenesteutvikling
Bacheloroppgave 15stp
Totalt stp. på 4 år

5
10
5

x
x

x
x

9

x

15
76
180

x

Studieprogrammets læringsutbytte:
Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie:
Kunnskaper
• Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og
fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
• Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging,
behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon). (§4)
• Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell.
(§19)
• Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget
for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
• Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
• Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
• Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske
utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
• Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)
Ferdigheter
• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
• Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
• Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal
og internasjonal kontekst (§5)
• Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere
denne under veiledning. (§8)
• Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteratur for å belyse en
sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
• Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i
sykepleieutøvelsen. (§14)
Generell kompetanse
• Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan
håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
• Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid
med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer. (§12)
• Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og
muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
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•
•

Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre
faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9,
12)
Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre
tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden:
Søknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSH 13.12.2019 sak 19/00069, før oversendelse
fra fakultetet med vedtak fra dekan.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad 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.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften
og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 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 OK
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
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.
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.

Vurdering av kravene
OK

OK
OK
OK, se kommentar

OK

OK
OK
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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

OK – se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
Vurdering av kravene
1. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
OK
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
OK
utdanningsfaglig kompetanse.
3. Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et OK
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av studiet.
4. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet OK
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 OK
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 OK
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
7. For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet OK
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre
at praksisveilederne har relevant kompetanse, og
erfaring fra praksisfeltet.
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Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Studiet er vurdert til å tilfredsstille alle krav i Lov om universitetet
og høyskoler med underliggende forskrifter.
Studiet er et grunnstudium som bygger på videregående opplæring, jfr. Forskrift om opptak til høgre
utdanning § 1-1, 2. ledd, og har generell studiekompetanse, samt krav til minimum karakteren 3 i
norsk og matematikk som opptakskrav, jfr. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 4-2, 7. ledd.
Opptak og rangering av kvalifiserte søkere til studiet følger reglene i opptaksforskriften.
Dersom søkere søker opptak på grunnlag av realkompetanse, gjelder de generelle krav for Nord
universitet. Fakultetet har fastsatt hva slags erfaring som anses å være relevant praksis. De spesielle
kravene til karakter i norsk og matematikk må dokumenteres med karakter fra videregående
opplæring.
Studieplanen viser at kravene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning er oppfylt.
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellen viser tydelig hvordan studiet er bygd opp, i tillegg har fakultetet satt opp en
årsmodell som gir en god oversikt over når studentene skal ha praksis og teori.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
§2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende navn:
Fakultetet har satt opp en oversiktlig tabell (Tabell 6 og 7) som viser at læringsutbyttet er i samsvar
med NKR, og begrunner valg av læringsutbytte. Læringsutbyttet er styrt av nasjonale
forskrifter. Navnet Bachelor i sykepleie, deltid – 4 år er dekkende for innhold og omfang av
studieprogrammet.
Læringsutbyttet og navnet vurderes å være tilfredsstillende.
§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og / eller
arbeidsliv:
Det er godt beskrevet i søknaden hvordan fakultetet arbeider for å sikre relevans av Bachelor i
sykepleie, deltid – 4 år både for videre studier og arbeidsliv.
Krav om faglig oppdatert studium og relevans vurderes derfor som tilfredsstillende.
§ 2.2.3: Studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år:
Fakultetet har laget en ryddig oversikt over fordelingen av arbeidsomfanget på programmet
(Tabell 9). Det totale antall timer per år varierer fra 1100 til 1250, noe som stemmer overens med
deltidsbelastningen. Omregnet i heltid vil det tilsvare i overkant av 1600 timer per år. Praksisstudier
og ferdighetstrening/simulering utgjør en betydelig andel av timetallet. Det er gitt en god
begrunnelse for fordelingen av arbeidsomfanget, både type og mengde.
Studiets samlede omfang vurderes derfor som tilfredsstillende.
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§ 2.2.4: Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet i studiet:
Studieplanen starter med det grunnleggende innen sykepleiefaget og så bygges det på med økende
kompleksitet utover i programmet. Fakultetet har laget en grei oversikt over hvordan studentene
skal oppnå læringsutbyttet gjennom de ulike emnene (Tabell 10).
I beskrivelse av infrastrukturen er programspesifikke behov inkludert, i tillegg til generell
infrastruktur som bibliotek og IKT-ressurser. Det framgår av søknaden at ferdighetsavdelingen på
Vesterålen bare har fire senger. Det planlegges en utbygging av denne for å få større plass og flere
senger, men i dag er det betydelig flere studenter per seng i
Vesterålen sammenlignet med studiestedene med heltidsstudenter. Fakultetet må sikre
at deltidsstudentene har samme muligheter som heltidsstudentene til å oppnå læringsutbyttet
innen praktiske ferdigheter.
Infrastrukturen vurderes som tilfredsstillende, men behovet for å organisere den praktiske
undervisningen slik at læringsutbyttet kan oppnås må ivaretas.
§ 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:
Fakultetet har laget en svært omfattende oversikt (Tabell 11) av hvilke undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som er valgt for å sikre at læringsutbyttet oppnås. Tabellen inneholder både gode
beskrivelser og begrunnelser.
Det framgår fra søknaden at studentene har en aktiv rolle i læringsprosessen. Flere av emnene er av
praktisk karakter med ferdighetstrening og simulering, og fordrer gjerne obligatorisk deltagelse og en
praktisk eksamen. I tillegg bidrar også de rene praksisemnene til at studentene tar en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Tilpassing av læringsutbyttet og studentenes aktive rolle vurderes som tilfredsstillende.
§ 2.2.6: Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:
Det er gitt en god beskrivelse av studieprogrammets kobling til relevant forskning og faglig
utviklingsarbeid. Eksempler på forskningsartikler av vitenskapelig ansatte ved FSH som benyttes som
pensum er angitt. I noen av emnene inngår arbeidskrav der studenten må bruke aktuell forskning.

Kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid vurderes derfor som tilfredsstillende.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart:
Studieprogrammet har tilfredsstillende ordninger for internasjonalisering. Litteraturen som bidrar til
å sette programmet i en intensjonal kontekst er ikke oppgitt, men blant annet emnet “Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv” bidrar til å sikre et internasjonalt perspektiv.
Det er definert et eget punkt i læringsutbytte på programnivå som ivaretar internasjonalisering,
under ferdigheter:
Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og
internasjonal kontekst (§5)
Ordninger for internasjonalisering vurderes som tilfredsstillende.
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§ 2.2.8: Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Søknaden gir en utfyllende beskrivelse av studentenes muligheter for utveksling. Det er lagt til rette
for utveksling i femte, sjette, sjuende og åttende semester. Bindende avtaler er vedlagt søknaden.
Utvekslingen framgår som svært relevant for programmet.
Ordninger for studentutveksling vurderes derfor som tilfredsstillende.
§ 2.2.9: For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted:
Fakultetet har lagt ved gjeldende praksisavtaler som løper ut vårsemesteret 2020. I løpet av
vårsemesteret skal fakultetet utarbeide nye samarbeidsavtaler for alle helse- og sosialfaglige
utdanninger (inkludert sykepleierutdanningen) i sin portefølje. Det forutsettes at dette er på plass til
oppstart høsten 2020.

§ 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:
Bachelor i sykepleie, deltid er samlingsbasert og tilbys fra studiested Vesterålen (Stokmarknes). Det
tas opp ca. 50 studenter hvert studieår, og har et samlet, normert studentantall på ca. 180 studenter
over fire år. Studiet består av flere kunnskapsområder og har behov for fagansatte som dekker både
naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelig og praktiske emner, samt sykepleiefaglig kompetanse til
å binde de ulike områdene sammen.
Fagmiljøet i Vesterålen består av 5,4 årsverk fordelt på 8 ansatte. Disse leverer utelukkende til
deltidsstudiet i sykepleie. Dette tilsvarer 0.03 årsverk pr student og 0.04 fagansatte pr student som
tilsvarer ca. 22 studenter pr fagansatt. Dette er noe lavere enn for heltidsstudiet, men
erfaringsmessig har dette vært vurdert å være tilfredsstillende, blant annet på grunn av at studiet er
samlingsbasert.
Deltidsstudiet har likt læringsutbytte, lik studiebeskrivelse og like emnebeskrivelser som for
heltidsstudiet. Dette medfører at også emnegruppene er de samme på tvers av heltids- og
deltidsstudiet, slik at emnegruppene bidrar med blant annet innhold, pensum og arbeidskrav også i
deltidsstudiet. Fagmiljøet i Vesterålen er representert i alle emnegruppene. I tillegg vil det utvikles
undervisningsøkter online (streamet eller opptak) for begge studiene, samt at eksamen vil gjøres likt.
Dette medfører at det stedlige ressursbehovet kan skaleres noe ned, og at man får utnyttet
spisskompetanse ved de øvrige studiestedene også for deltidsstudiet.
Fagmiljøet i Vesterålen har alle sykepleiefaglig kompetanse, og erfaring fra både sektoren og
praksisfeltet.
Fagmiljøet har en størrelse som er tilpasset studiets omfang, egenart, og antall studenter og
er kompetansemessig stabilt over tid.
§ 2.3.2: Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse:
Av søknaden fremgår det at hele det stedlige fagmiljøet har relevant undervisningserfaring, og at
flere har ulike varianter av pedagogisk utdanning, blant annet universitetspedagogikk. Tilsvarende
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gjelder for fagmiljøet ved de andre studiestedene som bidrar inn i studiet. Det trekkes også inn at
FSH har flere ansatte i ulike opprykksprogram hvor utdanningsfaglig kompetanse også vil styrkes
ytterligere på sikt.
Ansatte i FSH har i flere år utviklet, jobbet med og forsket på nettundervisning og –veiledning i
sykepleierutdanning, noe som oppleves som relevant for modellen for deltidsstudiet og som også vil
komme fagmiljøet i Vesterålen til gode.
Fagmiljøet vurderes til å ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
§ 2.3.3: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet:
Bachelor i sykepleie ar lagt til faggruppe sykepleie ved FSH. Faggruppen ledes av faggruppeleder som
har ansvar for kvalitetsutvikling og-sikring av studieprogrammet på delegasjon fra dekan. Siden
studieprogrammet for bachelor i sykepleie heltid og deltid er lik, er det én felles
studieprogramansvarlig som jobber tett med faggruppeleder.
Det er ingen studieleder i Vesterålen som ved de andre studiestedene. Faggruppeleder har dermed
det operative ansvaret for utdanningen og ansvar for den ansattes kompetanseutvikling og
forskningsproduksjon.
Det enkelte emne har én emneansvarlig som jobber tett med studieprogramansvarlig for å sikre
helhet og sammenheng i utdanningen. Det enkelte emne har lokale emnekoordinatorer som jobber
tett med den emneansvarlige om kvalitet, innhold og vurdering i det enkelte emne.
Selv om ledelsesstrukturen er komplisert, vurderes studietilbudet å ha en tydelig nok faglig ledelse
med definert ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av studiet.
§ 2.3.4: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
Alle ansatte i Vesterålen har sin hovedstilling ved universitetet. Av disse har én ansatt
førstestillingskompetanse, mens to andre er i kompetanseløp for førstestilling.
Av det øvrige fagmiljøet som på ulikt vis bidrar inn i studiet, har det store flertallet sin hovedstilling
ved universitetet.
I vurderingen av hvilke deler av studiet som er sentrale, skjenes det til kunnskapsområdene slik de
fremgår av RETHOS-forskriften, og gjennom emnegruppene fremgår det at det er personer i
førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av studiet.
Selv om fagmiljøet i Vesterålen ikke oppfyller kravet til minimum 20 % førstestillingskompetanse, er
kravet oppfyllet om man ser fagmiljøet i stort og gjennom emnegruppene.
Kompetansekravene er dermed oppfylt for bachelor i sykepleie, deltid.
§ 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 ligger liste over forskningsproduksjonen i faggruppen. Flere av artiklene er på nivå
2. Mye av pensumlitteraturen som benyttes i studiet, er litteratur produsert av ansatte i faggruppen.
Det beskrives i søknaden at fakultetet har opprettet forskningsgrupper med forskningsprofil og –
produksjon svært relevant for, og tett opp mot, studiet. Fakultetet deltar også i flere nasjonale
forskerskoler med tverrprofesjonell forsknings- og utdanningsprofil i tråd med nasjonale føringer om
forventninger til tverrfaglighet.
Forskningsproduksjonen hos de fagansatte i Vesterålen er lav, og, isolert sett, ikke tilfredsstillende.
Det jobbes imidlertid med å øke forskningsproduksjonen, samt at det er etablert arenaer på tvers av
studiestedene som bidrar til å inkludere de ansatte i Vesterålen i et større forskningsmiljø.
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Forskningsproduksjonen vurderes derfor å være tilfredsstillende.
§ 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 ulike nettverket fagmiljøet deltar i. Det trekkes særlig frem MedSim Norge med
spesielt fokus på simulering som pedagogisk metode, Nasjonalt nettverk i anatomi, samt
legemiddelhåndtering og legemiddelregning som svært relevante for sykepleierutdanning.
På samme måte som ellers for studiet, må fagmiljøet ses på som en helhet innenfor faggruppen, og
ikke isoleres til kun å gjelde de ansatte i Vesterålen.
Nettverksdeltagelsen 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.
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 er fagmiljøet som helhet
tilstrekkelig oppdatert. Gjennom praksisveiledning vil også fagmiljøet holde seg oppdatert fra
praksisfeltet.
Alle praksisveiledere er utdannet sykepleiere og autorisasjon. Det forutsettes at disse har relevant
erfaring fra praksisfeltet.

Vedlegg:
Søknad om reakkreditering Bachelor i sykepleie, deltid
Studieplan med emner
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Søknad om reakkreditering
Søknaden gjelder Bachelor sykepleie deltid 4 år. Studiet som skal gjennomføres på 4 år er utarbeidet
i tråd med heltidsstudiet på 3 år. Reakkrediteringssøknadnen for bachelor sykepleie heltid 3 år ble
behandlet i Sentralt utdanningsutvalg 4.des. 2019. Bakgrunnen for akkrediteringssøknaden for deltid
er den samme som gjelder for heltidsstudiet, og følgene to avsnitt er identisk med søknaden for
heltidsstudiet.
Bakgrunn for søknaden er at ny nasjonal forskrift for sykepleierutdanning erstatter rammeplan fra
2008. 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. For bachelor sykepleie; RETHOS: Programgruppe for sykepleierutdanning. Arbeidet førte
frem til: Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning. Den ble fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 15.03.2019 med hjemmel i lov av 1.april 2005 nr.15 om universiteter og
høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd. Forskrift om felles rammeplan for helseog sosialfagutdanninger ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene (Regjeringen.no). Den
enkelte institusjon skal på grunnlag av forskriften utarbeide lokale planer med bestemmelse om
faglig innhold, organisering, undervisningsformer, vurderingsformer og beskrivelse av
praksisstudiene. Institusjonens lokale planer skal være i samsvar med begge forskriftene
(Regjeringen.no).
Heltidsstudiet er utarbeidet i samsvar med disse forskriftene, og i arbeidet med deltidsstudiet er det
heltidsstudiet som er lagt til grunn. Deltidsstudiet skal ha samme innhold og kvalitet som
heltidsstudiet. Med bakgrunn i dette har deltidsstudiet de samme emner og læringsutbytter som
heltidsstudiet. I deltidsstudiet benyttes det mer fleksible læringsformer ved hjelp av bl.a.
nettressurser. Dette er beskrevet nærmere på s.35.
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I resten av dette kapittelet er identisk med det som ble beskrevet i samme kapittel i søknaden for
heltidsstudiet. Etter fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.01.2016, ble arbeidet med å skape ett universitet med en «vi-følelse» startet. I dette lå ønske om
å utarbeide et felles og likt studieprogram for bachelor sykepleie ved Nord universitet, forankret i
ledelsen og fagmiljøet i FSH. Dette for å sikre lik kvalitet uavhengig av geografi på campus og
studiested, og samle vitenskapelige ansatte og kompetanse om ett felles program.
Nord universitet strekker seg fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord. Denne delen av landet vårt består
av noen tettsteder og mange områder med spredt bebyggelse. Universitetet skal utdanne
sykepleiere også til de grisgrendte strøkene der rekrutteringen er krevende. Ved et godt samarbeid
med praksisfeltet kan vi imøtekomme dette og tilby deltidsstudium.
Det nye studieprogrammet for bachelor sykepleie skal fylle målsetningene som ligger i Forskrift om
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning, som beskrives med læringsutbytter som skal være sluttkompetansen for de
som har tatt utdanning innen helse- og sosialfag. Felleslæringsutbytter (FLUB) og spesifikke
læringsutbytter for sykepleie (LUB).
Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1.januar 2012. Hensikten med reformen er å forebygge
framfor å reparere, at ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen, flytte tjenestene
nærmere der folk bor med flere oppgaver i kommunene, samle spesialiserte faggrupper som er
sterke nok og bedre situasjonen for pasientene ved sterkere brukermedvirkning (regjeringen.no).
Denne utviklingen i tjenestetilbudet er også vektlagt i studieprogrammet.
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1. Overordnet om studietilbudet
1.1. Presentasjon av Nord universitet og fakultet for sykepleie og
helsevitenskap
Bachelor sykepleie deltid - 4 år har samme studieprogram som bachelor sykepleie heltid - 3 år.
Studieprogrammet for heltid ble godkjent av Sentralt Utdannings Utvalg 16.01.2020. Denne
søknaden for godkjenning av deltidsstudiet, har mange likheter med søknaden for heltidsstudiet.
Studiet søkes godkjent for oppstart i Vesterålen.
Deltidsstudiet er organisert inn under Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). FSH 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.

Figur 1: Lederstruktur Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

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
omsorg og Regionalt senter for omsorgsforskning – og deltar i tre nasjonale forskerskoler: Profres,
Muni-Health-Care og Farmasi. Fakultetet har i 2019 en satsing innen forskningsområdene: Praksis
nær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten, Legemidler og
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legemiddelhåndtering og Folkehelse og befolkningsundersøkelser. Forskningssatsingen skal i henhold
til fakultetets handlingsplan spisses ytterligere i 2020.
Fakultetet ble etablert i 2017 og har ca.2200 studenter fra bachelor- til ph.d.-nivå. Fakultetet har ca.
200 årsverk, hvorav rundt 180 er vitenskapelig ansatte, 18 er stipendiater, 20 administrativt og
teknisk ansatt. Fakultetets ledelsen er ved campus Bodø, og strategisk ledergruppe er sammensatt av
dekan, prodekaner, fakultetsdirektør, kontorsjef, faggruppeledere og rådgiver for kommunikasjon.
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, Sandnessjøen, Mosjøen og Steinkjer.
Studiested Sandnessjøen er i forbindelse med studiestedsstrukturprosjektet vedtatt avviklet av styret
i Nord universitet i juni 2019. Sykepleieutdanningen her er avviklet da siste kull avsluttet våren 2019.
De ansatte er under omstilling i hht til studiestedsstrukturprosjektet, med sikte på å ha kontorsted
Mo i Rana fra høsten 2020. Fakultetet er organisert i tre faggrupper: sykepleie, farmasi, vernepleie og
psykisk helsearbeid. Faggruppen sykepleie med Bachelor sykepleie har studenter ved to campus og
tre studiesteder. Faggruppen ledes av Faggruppeleder som leder studieledere med lokalt personalbudsjett og studieprogramansvar. I Vesterålen har faggruppeleder det lokale personal- og
studieprogramansvar. Det jobbes med om dette skal endres. Bachelor sykepleie har en overordnet
studieprogramansvarlig i 50% funksjon fra 2019. Figur 2 viser linjen for enhetlig studieprogramansvar
ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
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Figur 2: Linje enhetlig studieprogramansvar ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap. SPA =
studieprogramansvarlig.

Fakultetet har ansatt rådgivere innen HR, HMS, kommunikasjon og internasjonalisering som viktige
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 PROSTUD og prostud har oppnevnt en
studentrepresentant i SAMUT, Helse Nord.
Studentene på bachelor sykepleie evaluerer alle emnene i studieprogrammet ved skriftlige
spørreskjema, dialogmøter mellom studenter og emneansvarlig og ved at kullkoordinator og
studieleder/studieprogramansvarlig gjennomfører jevnlige møter med tillitsvalgte. Referat fra disse
møtene legges i Canvas til orientering for alle studentene. Det blir også redegjort i referatet for hva
som er gjort og begrunnelser for hvorfor noe ikke kan endres. Det utarbeides studieprogramrapport
årlig med bakgrunn i disse evalueringene, og forbedringer diskuteres i emnegruppen og med
fagansatte. På denne måten gjennomføres systematisk kvalitetsarbeid i studieprogrammet, der
emneansvarlige, studieledere og studieprogramansvarlig har ansvaret, og studentenes medvirkning
er essensiell.
Studieprogramråd er opprettet av dekan. I dette rådet er det tre studentrepresentanter fra campus
Bodø og Levanger og studiested Mo i Rana. For øvrig består rådet av medlemmer fra praksisfeltet
sammen med fagansatte i universitetet.
Fakultetets hovedmål er å videreutvikle forskning og utdanning for å bli en premissgivende
bidragsyter til å løse framtidige helseutfordringer gjennom interdisiplinært, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt samarbeid (Fakultetets strategiske mål og handlingsplaner 2020).
Utdanningskvalitet i praksisstudier er et av FSH sine virksomhetsmål og tiltak (Strategiske mål og
handlingsplaner 2020). Samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet er en sentral del i utviklingen
av studieprogrammet, noe det blir redegjort for senere i søknaden.
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1.2 Generelt om studiet
Sykepleierutdanning i Norge er fra tidlig på 1900 tallet. Utdanningen har lange tradisjoner og er i
stadig utvikling. I starten var den en bedriftsintern utdanning innenfor sykehusene, i 1962 ble
utdanningen skilt fra sykehusdrift og i 1986 overtok staten ansvaret for sykepleierhøgskolene fra
fylkeskommunen.
Bachelor sykepleie ved Nord universitet er en fusjon av sykepleieutdanning på fem steder; Bodø, Mo
i Rana, Vesterålen, Namsos og Levanger. Nytt studieprogram erstatter studieprogrammet ved
tidligere Universitet i Nordland og studieprogrammet ved tidligere Høyskolen i Nord-Trøndelag. Det
tilbys heltidsutdanning ved campus Bodø og Levanger, samt studiested Mo i Rana og Namsos. Nytt
studieprogram for deltid bygger på nytt studieprogram heltid og erstatter tidligere deltidsstudier i
tidligere Universitet i Nordland og tidligere Høyskolen i Nord-Trøndelag. Studieplan for nytt
studieprogram deltid (vedlegg 1) er oversikten som er lagt i EpN. Årsmodell for studiet (vedlegg 2) er
en oversikt over perioder med praksisstudier og teoriemner for alle fire studieår. Denne modellen er
nødvendig med tanke på hvilke uker praksisstudiene er lagt for å ta hensyn til heltidsstudiet, da det
er de samme praksisfeltene som benyttes både på heltidsstudiet og deltidsstudiet. Årsmodellen gir
studentene en oversikt over studieløpet for alle fire år med de ulike periodene med teori og praksis.
Det tas opp deltidsstudenter årlig i Vesterålen og det nye studieprogrammet vil bli tilbudt fra 2020 i
Vesterålen. Videre vil deltidsstudiet følge studieportefølgen.
Kandidatmåltallet for Bachelor sykepleie ved Nord universitet er totalt 352.

Type studium (kryss av)
X

Bachelorgradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Campus-/studiestedsbasert studium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Deltidsstudium
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1.3 Profil
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap skal utdanne kompetente, fremtidsrettede og ettertraktede
sykepleiere innen helse, omsorg og praksis.
Alle ansatte i fakultetet skal ha et felles mål om kultur for kvalitet, både innen undervisning og
forskning. Vår bachelor i sykepleie ved Nord universitet skal utdanne studenter som kan være med å
løse framtidens helseutfordringer. Studenten forberedes på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i
fremtidens helse- og velferdstjenester gjennom å gå på en utdanning som kjennetegnes med å være
innovativ, kreativ, praksis nær, og som tilbyr forskningsbasert kunnskap.
Utdanningen skal ha nært samarbeid med praksisfeltet, og ha fokus på tverrfaglighet og samhandling
mellom de forskjellige disipliner innen helse.
Vi utdanner selvstendige og reflekterte sykepleiere med samhandlingskompetanse som kan møte
utfordringer!
Dette oppnås ved:
•

Studentaktiv læring med variasjon av metoder, inkludert simulering, teknologi og digitale
læringsformer.

•

Forelesninger som inspirerer, forklarer og motiverer til å lære mer.

•

At vi forsker på sentrale temaer innen sykepleiefaget som anvendes i studiet.

•

Praksisstudiene er relevante for læring av sykepleiefaget og har utdanningskvalitet.

Tabell 1: Generelt om studiet
Studiets navn

Bachelor i sykepleie

Studiets navn (engelsk)

Bachelor of nursing

Nivå

Bachelorgrad med 180 studiepoeng

Normert studietid

4 år deltid

Organisering

Campus/ studiestedsbasert/ nettbasert
deltidsstudium

Campus - Studiested

Studiested: Vesterålen
Videre i henhold til studieportefølgen
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Regulert rammeplan

Regulert av Forskrift om nasjonal retningslinje
for sykepleierutdanning

Studieprogrammet bachelor sykepleie ved Nord universitet er utarbeidet ved at Forskrift om nasjonal
retningslinje for sykepleierutdanning er lagt til grunn. Forskriften er inndelt i følgende seks
kompetanseområder: 1) Helse, sykdom og sykepleie, 2) Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og
samhandling, 3) Vitenskapsteori og forskningsmetode, 4) Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet,
5) Tjenesteutvikling og innovasjon og 6) Teknologi og digital kompetanse. Innenfor hvert
kompetanseområde er det utarbeidet læringsutbytter som skal være sluttkompetanse for
sykepleiere utdannet i Norge. Studieprogrammet ved Nord universitet er organisert i emner der
læringsutbyttene fra kompetanseområdene er tatt inn der de naturlig hører til, fra første til fjerde
studieår. Beskrivelsen av læringsutbyttene i emnene er tilpasset forventet nivå i læringsprosessen.
Studieprogrammet har flere mindre emner og avviker fra anbefalt standard på 10stp. Begrunnelsen
er at sykepleiefaget har mange tema/fagområder studentene må ha kunnskap om. Disse spesifiseres
i emner som tydeliggjør tema/fagområde, dermed blir det mange emner og noen med <10stp. Ved å
dele opp i flere emner blir tema/fagområde tydeliggjort og utarbeidelsen av læringsutbyttene blir
konkret på det aktuelle emnet. På denne måten får studentene jobbet med «bit for bit», som de
vurderer som en fordel, og vurderingen av studentenes oppnåelse av læringsutbyttene
kvalitetssikres. Tabell 2 gir en oversikt over emner i studieprogrammet på alle fire år.
Tabell 2: Studiemodell bachelor sykepleie, deltid – 4 år
Emne

Anatomi, fysiologi og biokjemi
Grunnleggende sykepleie
Helsepersonells felles
kunnskaps og verdigrunnlag
Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk
og sosiologi
Legemiddelhåndtering
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1
Praksisstudier – grunnleggende sykepleie
Patologi, sykdomslære og farmakologi
Sykepleie til mennesker med akutt,
kronisk, kritisk og sammensatt sykdom
Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk
syke Del 1
Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk
syke Del 2

Stp.

12
10
5

Høst
2020

Vår
2021

x
x
x

x
x

5
3
7
18
60
12
14
8
10
54
12

x

x

Høst
2021

Vår
2022

Høst
2022

Vår
2023

Høst
2023

Vår
2024

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
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Sykepleie til barn og unge i et
forebyggende og helsefremmende
perspektiv
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv
Praksisstudier – hjemmesykepleie
Tverrfaglig samarbeid, komplekse
pasienttilstander og pasientforløp
Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene
Praksisstudier - psykisk helsearbeid
Sykepleiefaglig ledelse og
tjenesteutvikling
Praksisstudier – Sykepleiefaglig ledelse og
tjenesteutvikling

6

x

4
10

x
x

9

x

Bacheloroppgave 15stp

15
76
180

x

Totalt stp. på 4 år

5
10
5

x

x
x

x
x

1.4. Strategisk betydning for felles studieprogram bachelor sykepleie i Nord
universitet
Etter fusjonen er vi ett universitet og ett fakultet som er i prosess med å utvikle en felles identitet og
kultur. For å løse fremtidens helseutfordringer trenger vi å samle kompetansen for å utvikle
utdanningen, både med tanke på utdanningskvalitet og forskning på eget fagområde.
Både primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for sykepleiere med kunnskap og ferdigheter
som har handlingskompetanse innen fagfeltet. Handlingskompetansen skal være forskning og
kunnskapsbasert, verdibevisst og forankret i yrkesetiske retningslinjer. Sykepleiere som er utdannet
ved Nord universitet skal kjennetegnes ved dette.
Studentaktive læringsmetoder skal videreføres og utvikles ut fra forskning som viser at kandidatene
lærer bedre ved å være aktive selv 1. Det legges opp til bruk av metodene simulering, gruppearbeid,
dialogkafeer, ulike arbeidskrav, seminarer, ferdighetstrening/simulering og praksisstudier. Nettbasert
lærings – og undervisningsmetoder vil være sentralt i studiet.
Læringsutbytter i studieprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om nasjonale
retningslinjer for sykepleierutdanning for å sikre det lovpålagte kompetansekravet.

1

Jakobsen og Walderstrøm (2017) Fra lærerstyrt undervisning til varierte læringsformer. Nordic Journal of
STEM Education. Vol.1. No.1 (2017). pp 319-327
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Studieprogrammet er oppbygd slik forskriften foreskriver, der det startes med fokus på
grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi og ledelse av eget arbeid. Videre tema som
skal omfatte sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom og til slutt komplekse og
sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder, samt ledelse av tverrfaglige grupper og
pasientforløp i behandlingskjeden. Gjennomgående tema er forskning og innovasjon, etikk,
pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse og teknologi og digital kompetanse.

2. Forutsetning for akkreditering
2.1 Studietilsynsforskriften § 2.1
(1) Aktuelle krav i lov om universitet og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt
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.
Retningslinjer for hver enkelt utdanning. I stedet for dagens detaljerte beskrivelser av hva som skal
inngå i utdanningene, beskriver de nye retningslinjene formål med den enkelte utdanning og
forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater.
Styringssystemet har som mål at utdanningene, tjenestene og brukeren får økt innflytelse på det
faglige innholdet i utdanningsløpet.
Sykepleierutdanningen er en utdanning hvor det utdannes sykepleiere mot en profesjonell disiplin.
Utdanningen bygger på en helhet av teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og faglige
verdier. I 50 % av studiet er studentene i praksis i spesialist- og primærhelsetjenesten. For å få god
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kvalitet i utdanningen er det et premiss at det er et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene
og praksisfeltet. I den nye studieplanen er det vektforskyvning mot de kommunale tjenestene.
For institusjoner som allerede tilbyr akkrediterte studietilbud, forutsetter NOKUT at forholdene som
omtales – krav til styringsordning, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan er på
plass ved institusjonene.
Sykepleierutdanningen er styrt av Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning og det
fremgår i presentasjonen av studieprogrammet hvordan dette er ivaretatt.
Bachelor sykepleie 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 sykepleierutdanning
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 skal skikkethetsvurdering avdekke om
studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig
fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn,
elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig
yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering i form av observasjon og
vurdering av studentene foretas kontinuerlig gjennom hele studiet, inkludert i praksisperioden. Ved
tvil om skikkethet meldes dette til institusjonsansvarlig.
Prosessen følger Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord
universitet.
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Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til
studenter som får utstedt vitnemål.

2.2 Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitetsog høyskoleloven)
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 studieplaner
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.
For utarbeidelsen av studieprogram bachelor sykepleie heltid, ble det oppnevnt arbeidsgruppe for
studieprogrammet av dekan etter forslag fra faggruppeleder. Denne arbeidsgruppa jobbet med
studieprogram for heltid ut fra mandat fra dekan. Arbeidet for heltidsstudiet er lagt til grunn for å
utarbeide studieprogram for deltid.
Arbeidsgruppe for studieprogrammet deltid ble oppnevnt av fakultetsdirektør etter forslag fra
studielederne og faggruppeleder. Arbeidsgruppen består av studieprogramansvarlig, to fra
arbeidsgruppa som satt i arbeidsgruppa for heltid og en med stilling som koordinator for fleksibel
læring og digitalisering. Alle har erfaring med deltidsstudier, to med førstekompetanse og to med
lektorkompetanse. Denne arbeidsgruppa startet sitt arbeid 9.oktober 2019 og har hatt tre møter og
et møte med ledergruppa.
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Dekan har oppnevnt studieprogramråd for bachelor i sykepleie med medlemmer fra
praksisfeltet, studenter og fagansatte fra universitetet. I forbindelse med arbeidet med heltidsstudiet
hadde studieprogramrådet to møter, og dette arbeidet er av betydning for deltidsstudiet også. I
arbeidet med deltidsutdanningen vil møte med studieprogramrådet bli gjennomført våren 2010.
Viktige moment fra studieprogramrådet som ble tatt til følger i nytt studieprogram for bachelor
sykepleie i Nord universitet (vedlegg 3).
Innspill fra medlem i studieprogramrådet fra praksisfeltet om å dele opp praksisperiodene i
flere bolker og med «studentfrie perioder» da det er krevende å veilede studenter i praksisstudiene.
Innspill fra student: «Må legge opp studiet slik at studentene er bedre rustet til å finne ut
mer! Studielyst og evnen til å forstå det man leser. Legger til rette for at den grunnleggende
forståelsen er på plass!» (vedlegg 3).
Innspill om at i arbeidet med studieprogrammet må samarbeid mellom praksisfeltet og
universitetet være tilstede for å få kvalitet i praksisstudiene (vedlegg 3).
Det ble gjennomført to samarbeidsmøter med praksisfeltet i prosessen med utarbeidelse av
studieprogrammet for heltid, der både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste var invitert, et
i Nordland og et i Trøndelag. På disse møtene ble det informert av Faggruppeleder og
Studieprogramansvarlig om planene for nytt studieprogram ved Bachelor sykepleie ved Nord
universitet og gitt anledning til innspill og diskusjon (vedlegg 4).
Det ble jobbet med felles læringsutbytter (FLUB) der faggruppeleder har hatt hovedansvaret for
samordning av arbeidet med felles læringsutbytter på tvers av alle studieprogram (FLUB), samt
koordinering av fagressurser på emnenivå.
På Fakultetssamling i Åre i mars 2019 ble det gjennomført fem Works shops med temaene:
Kunnskapsbasert utdanning, personsentrert sykepleie, digitale løsninger, praksisstudier og
bacheloroppgave. Det ble skrevet referat fra fremleggene og de fagansattes innspill er tatt med i
arbeidet med studieprogrammet (vedlegg 5).
Fakultetets ledergruppe har vært referansegruppe for arbeidet med studieprogrammet på heltid. Det
har vært gjennomført to møter; et med fokus på årsmodell for studiet med plassering av
teoriperioder og praksisperioder, og et møte der studieprogramansvarlig informerte ledergruppa om
forslag til studieprogram.
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Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til studieplan for nye studier ved Nord universitet, og gir
råd overfor rektor som gir den endelige godkjenningen. Studieplanene 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. 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.
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.

2.3 Opptakskrav
Kravene til førstegangsvitnemålskvote blir oppfylt via opptak gjennom Samordna opptak.
Rangeringsregler følger Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved
opptak. Søknadsfrist for opptak til studiene er 15. april. Tidspunkt for opptak til studiene er 20. juli og
studiestart er i midten av august. Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er satt av Samordna opptak.
Bachelor i sykepleie omfattes av Opptaksforskriften samt Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse, og i tillegg
gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. Karakterkravet i matematikk er dekket
hvis søker har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. Søker som ikke har generell
studiekompetanse, men er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse
etter gjeldende regler, men må uansett oppfylle karakterkravet i norsk og matematikk. I tillegg til de
generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for
realkompetanseopptak:
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Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring
Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har
arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.
Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetanse vurderes, og karakter i fagene må
foreligge.
I tillegg kreves politiattest for opptak til Bachelor i sykepleie jf Forskrift om opptak til høgre
utdanning § 6-1 da studentene kan komme i kontakt med mindreårige. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-1 krever også politiattest for at studenten kan ha praksis i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Dette er mhp. sikkerhet for pasienter, brukere og deres pårørende.
Politiattest fås ved søknad til politiet. En gyldig politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder
gammel.
Studentene må levere egenerklæringsskjema for tuberkulosetesting og MRSA-screening i forkant av
praksisstudiet.
Det skal leveres tuberkulosetest/undersøkelse dersom:
Studenter kommer fra/ har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst 3
måneder.
Studenter som har arbeidet i helseinstitusjoner, flyktningleir eller liknende i land med høy
forekomst av tuberkulose skal testes, uavhengig av oppholdets varighet.
Hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose vil til enhver tid endre seg. Folkehelseinstituttet
har informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.
Universitetet er også pålagt å føre kontroll med studenter som kan ha blitt bærer at MRSA
(meticillinresistente gule stafylokokker). Dette for å unngå spredning av MRSA.
Studenter skal ta bakterieprøve hvis de i de siste 12 månedene har:
Tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative kontrollprøver.
I løpet av siste 12 måneder har:
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•

fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller bodd i samme
husstand som MRSA-positive, eller hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke
beskyttelsesutstyr,

•

•

I løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:
o

vært innlagt i helseinstitusjon,

o

fått omfattende undersøkelse

o

behandling i en helsetjeneste, herunder også tannlegebehandling

o
o

arbeidet som helsearbeider,
oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir

Alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har innlagt
medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner,

•

og som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i land utenfor
Norden i mer enn 6 uker.

2.4 Autorisasjon
Etter at studentene har fullført studiet Bachelor sykepleie, sender Nord universitet inn lister over
avgangsstudenter som har bestått eksamen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).
Altinn sender så ut en e-post til hver enkelt student med informasjon om å betale kr 1665 for å få
autorisasjon. Når gebyret er betalt blir autorisasjonen tilsendt og registrert i Helsepersonellregisteret
(HPR).

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Følgende tabell viser studiets oppbygging med emner fordelt på vår og høst alle fire år. Noen emner
gjennomføres både høst og vår, studiepoeng er da benevnt på siste periode. Praksisstudier er
emnene; Praksisstudier alle fire studieår = 69stp., Ferdighetstrening del 1 og del 2 = 15stp. og
simulering som ligger i emne Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdommer = 6stp
som totalt er 90stp. Se forøvrig Studieplan med emner (vedlegg 1).
Tabell 3: Studieplan for bachelor sykepleie deltid med 20 emner fordelt på fire år/åtte semester.

Høst

Anatomi, fysiologi
og biokjemi

Helsepersonells
felles verdi og
kunnskapsgrunn
lag
5stp.

Grunnleggende
sykepleie

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 1
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Vår

Anatomi, fysiologi
og biokjemi
12stp.

Legemiddel
håndtering
3stp.

Grunnleggende
sykepleie
10stp.

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 1
7stp.

Kommunikasj
on, psykologi,
pedagogikk og
sosiologi

Høst

Kommunikasjon,
psykologi,
pedagogikk og
sosiologi
5stp.

Praksisstudier
Grunnleggende
sykepleie
18stp

Patologi,
sykdomslære og
farmakologi

Sykepleie til
mennesker
med akutt,
kronisk og
kritisk sykdom

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 2

Vår

Patologi,
sykdomslære og
farmakologi
12stp.

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk
og kritisk
sykdom

Praktiske
ferdigheter i
sykepleie
Del 2
8stp.

Praksisstudier
– akutt,
kronisk og
kritisk syke
Del 1
12stp.

Høst

Sykepleie til
mennesker med
akutt, kronisk og
kritisk sykdom
14stp.
Sykepleie til barn
og unge i et
forebyggende og
helsefremmende
perspektiv
6stp.

Praksisstudier –
akutt, kronisk
og kritisk syke
Del 2
12stp.
Sykepleie i et
flerkulturelt
perspektiv
4stp.

Høst

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenestene
5stp.

Praksisstudier –
hjemme
sykepleie
10stp

Vår

Praksisstudier –
organisasjon og
ledelse
kommunehelstj.
/spes.helsetj.
9stp.

Vår

Praksisstudier psykisk
helsearbeid

Praksisstudier
– hjemme
sykepleie

Praksisstudier
psykisk
helsearbeid
10stp.

Sykepleiefagli
g ledelse og
tjenesteutvikling
5stp.
Bacheloroppgave
15stp.

Starten på studiet har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi og ledelse av
eget arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap om den friske kroppen og kroppens funksjon fra fødsel
til død. Grunnlaget for å forstå det normale for så videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og
sykdomsutvikling gir god læring og progresjon. Emnet Grunnleggende sykepleie og Kommunikasjon,
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psykologi, pedagogikk og sosiologi er fagområder studenten må tilegne seg for å kunne forstå
sykepleiefaget og hvordan møte pasientene.
Det bygges videre på innholdet fra første del i studiet der det grunnleggende innen sykepleiefaget og
kunnskap om menneskekroppen er lagt. Nå skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt,
kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og psykisk, samt teori på sammensatte sykdomsbilder og
komplekse pasienttilstander. Teori om ledelse av sykepleiefaget og tverrprofesjonell samhandling i
7.semester. I 6., 7. og 8. semester, møter studentene komplekse og sammensatte pasienttilstander
og sykdomsbilder i praksisstudier.
På bachelor sykepleie deltid 4 år benyttes det fleksible læringsmetoder og nettpedagogikk i større
grad enn på heltidsstudiet. Studentene er inne på samlinger på studiested 4 – 7 ganger pr. studieår.
Resten av tiden jobber studentene med ulike oppgaver som er lærerstyrt og med egenstudier. Tabell
4 viser en oversikt over ukesamlinger for studentene som er tenkt tatt opp på studiet i 2020. Det er
lagt opp til flest samlinger 1.studieår for å ha en god oppfølging av studentene, dette for om mulig
hindre frafall.
Tabell 4: UKESAMLINGER – BACHELOR I SYKEPLEIE – DELTID 4 år (for kull 2020)
UKE

EMNE

EMNE

KODE
1.ÅR
34

40

49

3

Intro (Informasjon, studiemetodikk, studieplan)
SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1004

Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag

SYK1022

Grunnleggende sykepleie

SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1022

Grunnleggende sykepleie

SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1022

Grunnleggende sykepleie

SYK1007

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1022

Grunnleggende sykepleie

SYK1006

Legemiddelhåndtering
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11

17

22

SYK1007

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1 (jfr. grunnleggende spl)

SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1006

Legemiddelhåndtering

SYK1007

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

SYK1003

Anatomi, fysiologi og biokjemi

SYK1022

Grunnleggende sykepleie

SYK1007

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

SYK1005

Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

SYK1007

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

SYK1005

Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

SYK1005

Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

2.ÅR
34

Praksisforberedende dag
48

SYK1009

Patologi, sykdomslære og farmakologi

SYK1010

Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk, kritisk og sammensatt sykdom

SYK1009

Patologi, sykdomslære og farmakologi

SYK1010

Spl. til mennesker med akutt/kronisk/kritisk/sammensatt sykd.

SYK1009

Patologi, sykdomslære og farmakologi

SYK1010

Spl. til mennesker med akutt/kronisk/kritisk/sammensatt sykd

SYK1012

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2

14

SYK1012

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2

17

SYK1009

Patologi, sykdomslære og farmakologi

2

10

Praksisforberedende dag
3.ÅR
36

SYK1010

Spl. til mennesker med akutt/kronisk/kritisk/sammensatt sykd

46

SYK1010

Spl. til mennesker med akutt/kronisk/kritisk/sammensatt sykd

2

SYK1017

Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

5

SYK1011

Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

11

SYK1017

Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv
(akademisk skriving – presentasjon poster???)
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Praksisforberedende dag
4.ÅR
35

SYK1015

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
Praksisforberedende dag

46

SYK1016

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

51

SYK1016

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

9

SYK1021

Bacheloroppgave – Seminar (presentasjon + respons prosjektskisse)

Ifølge EU- direktivet skal sykepleierutdanningen vare minst tre år og bestå av minst 4600 timer med
teori og praksis. Minst halvparten skal være praksis2. Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning stiller krav om praksisstudier innenfor generell medisin og medisinske
spesialiteter, generell kirurgi og kirurgiske spesialiteter, psykisk helse og psykiatri, eldreomsorg og
geriatri, svangerskaps- og barselomsorg, barnesykepleie og pediatrisk sykepleie og hjemmesykepleie.
Minimum to av periodene skal være av minst syv ukers varighet, hvorav en periode skal være i
kommunale helse- og omsorgstjenester og en periode i spesialisthelsetjenesten. Studieprogrammet
ved Nord universitet er bygd opp med ferdighetstrening og simulering i universitetets
ferdighetsavdelingen og innenfor de spesialitetene og områdene forskriften stiller krav om. Det er
vektlagt sammenheng mellom teori og praksis og progresjon fra år til år.
Studentene gis tilbud om utenlandsopphold i sjette, sjuende og åttende semester, som samsvarer
med heltidsstudiets tilrettelegging for utenlandsopphold. Emner som tilbys innreisende studenter på
engelsk er Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv i sjette semester.

Tabell 5: Vedlegg til forutsetninger for akkreditering
Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

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

2

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20160524
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Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Avklart at ikke nødvendig å
legges ved.

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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3 Krav til studietilbudet
3.1 (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 sykepleie (engelsk: Bachelor of Nursing). Studiet er styrt av bl.a. Forskrift
om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, og er en profesjonsutdanning. Offentlig godkjent
sykepleier er en beskyttet tittel som oppnås etter fullført bachelorutdanning i sykepleie.
Læringsutbyttene i forskriften er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Forskrift om
nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, og er utarbeidet med utgangspunkt i disse. Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene i Norge, og
viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til
hverandre. Forskriftens læringsutbytter er den sluttkompetansen sykepleiere i Norge skal ha, og de
overordna læringsutbyttene i studieprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i disse. Forskriften
har totalt 74 læringsutbytter og det er dermed valgt å slå sammen og omformulere læringsutbyttene
i studieprogrammet. Dette er valgt for å få et mer hensiktsmessig antall læringsutbytter samtidig som
hovedinnholdet er ivaretatt på et overordnet nivå. Under følger en oversikt over læringsutbyttene og
hvordan de samsvarer med NKR og forskriften. De går frem i tabellen hvilke paragraf i forskriften
læringsutbyttene er knyttet til. Disse læringsutbytter er de samme som for heltidsstudiet.
Tabell 6: Dokumentasjon / sjekk av samsvar NKR og studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse
(LUB)
Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) (nivå 6.2) Bachelor
KUNNSKAP

LUB studieprogram

•

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

Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov,
menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder
(helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering,
lindring og palliasjon). (§4)
Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og
online tilgjengelig læringsmateriell. (§19)

•

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant
helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan
det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet.
(§10)
25
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•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet

Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i
praktiske problemstillinger. (§10)
Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

•

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

Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i
sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens
betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
Har kunnskap om ledelse og organisering av
helsetjenestene. (§13)

FERDIGHETER

•

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

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte,
iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak
i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge,
gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og
internasjonal kontekst (§5)
Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til
pasienter og pårørende og justere denne under veiledning.
(§8)

•

kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning

•

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

Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og
forskningslitteraturen for å belyse en sykepleiefaglig
problemstilling. (§11)

•

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjonsog kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen. (§14)

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger

Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og
faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner
med bakgrunn i disse. (§9)

•

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
arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i
samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og
andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. (§12)

•

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

Kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og
ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)

26

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

•

•

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

Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og
samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom
tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god
sykepleiepraksis. (§9, 12)

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og
kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i
samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Videre viser tabell 7 begrunnelser for valg av overordna læringsutbytter. I tabell 9 går det frem i
hvilke emner de overordna læringsutbyttene er tilknyttet.

Tabell 7: Overordna læringsutbytter for bachelor sykepleie knyttet opp mot NKR og begrunnelse
for valg
Nasjonalt
LUB studieprogram
Kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) NIVÅ 6.2 –
Bachelor

Begrunnelse for valg av LUB

KUNNSKAP
•

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

Har bred kunnskap om
menneskets
grunnleggende behov,
menneskekroppens
anatomi og fysiologi og
de vanligste
sykdommer,
symptomer,
sykdomsforløp og
behandling.
Har bred kunnskap om
sykepleierens
funksjonsområder
(helsefremming,
forebygging,
behandling,
rehabilitering, lindring
og palliasjon). (§4)
Har kunnskap om
digitale verktøy, Elæringsprogram og
online tilgjengelig
læringsmateriell. (§19)

Læringsutbyttet er sammensatt og
omfattende, men inneholder de temaene
som er essensiell kunnskap for
sykepleiefaget. Studenten må kjenne til
kroppens normale funksjoner for å kunne
tilegne seg kunnskap om ulike sykdommer
og hvilke symptomer disse gir. I tillegg må
studenten ha kunnskap om hvordan
sykdom utvikler seg og hvilke behandling
og sykepleietiltak som kan iverksettes.
Sykepleierens funksjonsområder er
nødvendig kunnskap for å forstå hvilke
områder sykepleier skal arbeide med
innenfor helsetjenesten.
Studentorganisasjonen etterspør mer
kunnskap innenfor dette og vi legger til
rette for å tydeliggjøre sykepleierens
funksjonsområder.
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•

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

Kjenner til
sykepleievitenskap og
annen relevant
helsevitenskap og det
teoretiske grunnlaget
for hvordan det
vitenskapelige arbeidet
er utviklet innen
fagområdet. (§10)

Sykepleievitenskap og annen helsefaglig
forskning danner grunnlag for
kunnskapsbasert praksis og innovasjon.
Evnen til å kunne arbeide
kunnskapsbasert utvikles gjennom de tre
studieårene og bygges suksessivt opp fra
grunnleggende vitenskapsteoretisk og
metodeteoretisk kunnskap og kjennskap
til hvordan vitenskapelige prosesser
legger føringer for kunnskapsbasert
praksis.

•

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

Kan oppdatere sin
fagkunnskap både i
teoretiske og i praktiske
problemstillinger. (§10)
Kjenner til verktøy og
metoder for
tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

Studenten må ha kunnskap om hvordan
finne relevant fag- og forskningslitteratur
og forstå hvordan kunnskapen kan
anvendes både til egen utvikling, men
også til utvikling av faget. Studenten
utfordres på problemstillinger både
teoretisk og i praksisstudier underveis i
studiet for å lære seg å anvende kunnskap
og forskning i utøvelse av sykepleiefaget.
Studentene får innføring i ulike verktøy og
metoder, som stadig utvikles, slik at de
har økt mulighet til å jobbe med faget. Vi
utdanner sykepleiere til å utøve
kunnskapsbasert praksis og til livslang
læring.

•

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

Har bred kunnskap om
sentrale verdier og
begreper i sykepleie,
sykepleiens historiske
utvikling og dens
betydning for
profesjons- og
tjenesteutvikling. (§7)
Har kunnskap om
ledelse og organisering
av helsetjenestene.
(§13)

Gjennom utøvelsen av sykepleie til
pasienter i sårbare situasjoner må de
sentrale verdiene være forankret, og
læringsutbytte er viktig med tanke på
dette. Kompetanse i å forstå sykepleiens
historie fra starten med fokus på
barmhjertighet, til de komplekse
utfordringene i dag, er nødvendig for
studenten. Verdigrunnlaget har vært med
og skal alltid være med, noe studenten
lærer gjennom hele studiet både i
teoriemner og praksisstudier. Studenten
skal også lære å ta ansvar og forstå
hvordan lede og organisere
helsetjenestene.

FERDIGHETER
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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 reflektere over
egen
faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

•

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

Kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid i
teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede valg.
(§11)
Kan anvende
systematisk
observasjon, vurdere,
beslutte, iverksette og
dokumentere
hensiktsmessige
sykepleietiltak i praksis,
samt evaluere effekten
og justere ved behov.
(§5)
Har kulturkompetanse
til å vurdere, planlegge,
gjennomføre og
evaluere sykepleie i
nasjonal og
internasjonal kontekst
(§5)
Kan reflektere over
egen faglig utøvelse av
sykepleie til pasienter
og pårørende og justere
denne under veiledning.
(§8)

Studenten må ha innsikt i hvordan
forskning og faglig kunnskap anvendes i
utøvelsen av sykepleie for å treffe
begrunnede valg. Etiske prinsipper må
være faglig forankret og reflektert.
Læringsutbytte er viktig for å ivareta
dette, og studenten utvikler gjennom
studiet en gradvis større bevissthet i å
begrunne sin praksis ut fra vitenskapelig
kunnskap og verdier.

Kan finne og kritisk
vurdere aktuell
informasjon i fag- og
forskningslitteraturen
for å belyse en
sykepleiefaglig
problemstilling. (§11)

Læringsutbytte er tydelig på at studenten
må bruke fag- og forskning i møte med
sykepleiefaglige problemstillinger. Å stille
seg kritiske til problemstillinger medfører
at studenten stadig utvikler egen
kompetanse samtidig som fagfeltet er i
utvikling. Ulike pedagogiske modeller
anvendes for å lære, fremstille og belyse

Studentene lærer metoder for å anvende
faglig kunnskap i praktisk utøvelse av
sykepleiefaget, som er nødvendig
kvalitetssikring overfor mennesker i ulike
sykdomssituasjoner. I tillegg må
studentene ha kulturkompetanse og
kulturforståelse for å møte mennesker fra
andre kulturer, noe som blir stadig
viktigere i et flerkulturelt samfunn.

Gjennom veiledning i praksisstudiene
utfordres studenten på å reflektere over
sin egen faglige utøvelse. Veiledningen
skal sikre at studenten blir en stadig
bedre yrkesutøver og studenten må evne
å justere sin utøvelse når dette blir
påpekt. Læringsutbytte er svært viktig
med tanke på denne bevisstgjøringen og
kravet til å justere egen utøvelse og kravet
til å være skikket som sykepleier.
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problemstillinger både teoretisk og i
praksisstudier.
•

kan beherske relevante
faglige verktøy,
teknikker og
uttrykksformer

Kan beherske
kartleggings-,
vurderings-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy
i sykepleieutøvelsen.
(§14)

En tydelig kartlegging, kommunikasjon og
dokumentasjon av pasientens symptomer,
kan være avgjørende for pasienten.
Studenten lærer å bruke ulike verktøy slik
at rapporteringen bli så korrekt som
mulig. Studenten får undervisning i dette
og øver seg på å bruke ulike verktøy i
praksisstudier, ved ferdighetstrening og
simulering på universitetet. Det legges
vekt på at det i tverrfaglig samarbeid er
bruk av kartleggings-, vurdering-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy med et felles
standardspråk av betydning.

GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger

Har innsikt i sykepleiens
yrkesetiske
retningslinjer og faglige
problemstillinger og kan
håndtere ulike
situasjoner med
bakgrunn i disse. (§9)

Etiske retningslinjer skal sammen med
annen kunnskap være veiledende for
vurderinger og valg av handling.
Kunnskapsgrunnlaget som bygges opp
gjennom studiet vil kunne bidra til innsikt
og evne til faglig skjønn når studenten
møter ulike individ og ulike
problemstillinger.

•

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
arbeidsoppgaver og
prosjekter over tid,
alene og i samarbeid
med pasienter,
pårørende,
medstudenter og andre,
og i tråd med etiske
krav og retningslinjer.
(§12)

Læringsutbytte er sentralt for
sykepleiefaget med tanke på ulike
arbeidsoppgaver i møte med pasienter,
pårørende og andre. Studenten må lære
kommunikasjonsteorier, tilegne seg
kunnskap om hvordan skape relasjon og
trygghet til andre mennesker, og spesielt
til pasienter og pårørende. Kunnskap og
kompetanse gir makt, og det er viktig å
være bevisst dette slik at makten ikke
misbrukes, men at pasienter og pårørende
blir gitt medbestemmelse og integritet
basert på respekt. Studenten må også
evne å gjennomføre prosjekter for
utvikling av faget både alene og sammen
med andre.
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•

•

•

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

Kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både skriftlig
og muntlig, og ved bruk
av teknologi og digitale
løsninger. (§12, 21)

Å sette ord på hva sykepleiefaget
innebærer og kunne formidle dette både
skriftlig og muntlig er nødvendig. Bruk av
teknologi og digitale løsninger innenfor
formidling er sentralt. Ulike
problemstillinger, både i praksis og i teori,
må studenten vise evne til å løse med
bakgrunn i fagstoff.

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

Kan planlegge og
gjennomføre
kommunikasjon og
samhandlingsprosesser
med andre faggrupper
og gjennom tverrfaglig
samarbeid bidra til
utvikling av god
sykepleiepraksis. (§9,
12)

Ved å oppnå læringsutbytte som beskrives
i forrige punkt, har studenten mulighet til
å gå videre med å formidle synspunkter
og dele erfaringer med andre innenfor
fagfeltet. Tverrfaglig samarbeid er sentralt
i omsorg og behandling til pasienter og
pårørende. Gjennom samarbeid kan
studenten bidra til å utvikle god
sykepleiepraksis.

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kjenner til
kvalitetsutfordringer
som krever innovasjon
og kan planlegge og
gjennomføre
tjenesteutvikling i
samarbeid med
pasienter og pårørende.
(§18)

En reflektert student som har tilegnet seg
teoretisk fagkunnskap og utviklet sin evne
til å reflektere kritisk over situasjoner og
utfordringer, vil ha mulighet til å tenke
innovativt og utvikle tjenesten. Med faglig
bevissthet og etiske verdier som sentrale
elementer, vil utvikling av tjenesten til
pasient og pårørendes beste være
nærliggende.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre

studier og/eller arbeidsliv.
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen er relevant når det gjelder samfunnets
utvikling med en dreining mot de kommunale tjenestene. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens
omsorg fikk bred politisk tilslutning ved Stortingets behandling i juni 2013. Omsorgsplan 2015–2020
er regjeringens plan for omsorgsfeltet, der Meld. St. 29 følges opp med viktige tiltak for å styrke
kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene. Kommunehelsetjenesten har fått mange flere
oppgaver og utfordringer, der det forventes at kommunehelsetjenesten kan behandle pasienter i
større grad enn tidligere. Pasientene skrives ut fra sykehus mye tidligere enn før og oppfølging skal
skje i kommunehelsetjenesten. Dette medfører at det stilles større krav til kompetanse til denne
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komplekse pasientgruppen i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere som har tilegnet seg tilstrekkelig
kunnskap, ferdigheter og erfaringer for å mestre disse utfordringene, er påkrevet.
Det har vært tilbydd Bachelor i sykepleie, deltid, i flere år i Vesterålen. I 2018 var det 267
førsteprioritetssøkere og i 2019 var det 190 førsteprioritetssøkere. Dette viser at det er interesse for
studiet og grunnlag for å tilby studiet i Vesterålen. I 2018 var det 49 som møtte til studiestart og i
2019 var det 39 som møtte til studiestart. Et opptak på 55 studenter vil være det fakultetet kan
betjene med den kapasiteten, spesielt da med hensyn til praksisplasser, som ligger til Vesterålen.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har per i dag ca. 60 ansatte i første- og toppstillinger, og ca.
20 ph.d.-studenter/stipendiater. Disse utgjør kjernen i fakultetets forskningsaktiviteter, og antall
ansatte i nevnte stillinger har vært økende siden opprettelsen av Nord universitet. Det jobbes
systematisk med ekstern rekruttering og intern kompetanseheving. FSH ligger godt an til å nå 2020målene om henholdsvis 50 % og 11,5 % første- og toppstillingskompetanse, jf. styresak 12/19.
Forskningsproduksjonen ved fakultetet har økt betydelig siden 2016. Fakultetet har fra og med juni
2017 tilrettelagt for forskningstid hos alle første- og toppkompetente ansatte (30 %–50 % av
stillingen), med mål om økning i publikasjonspoeng, antall fullførte doktorgrader og andel eksternt
finansiert forskning. Det jobbes i tillegg systematisk med ekstern rekruttering og intern
kompetanseheving; det forventes derfor en jevn økning fremover i kvalitet og produksjon hva
forskning gjelder. Innen 2020 er ambisjonen at fakultetet skal produsere 1,0 publikasjonspoeng per
UFF-årsverk målt i gjennomsnitt per 3 år.
I 2018 og 2019 har henholdsvis 5 og 4 stipendiater ved FSH disputert. De fleste av fakultetets aktive
stipendiater er tilknyttet Ph.d. i studier av profesjonspraksis.
FSH har inngått avtaler med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, inkludert HUNT
forskingssenter, og Centre for Innovation in Mental & Physical Health & Clinical Treatment ved
Deakin University og Sydney School of Public Health ved University of Sydney i Australia. Fakultetet
har også startet et internasjonaliseringsprosjekt med mål om økt forsknings- og utdanningsmobilitet.
Fakultetet har som ambisjon at én ansatt i vitenskapelig stilling hvert år skal gjennomføre et
forskningsopphold i utlandet med varighet på tre måneder eller mer.
Ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det 13 forskningsgrupper. Tabell 8 gir en oversikt over
forskningsgruppene. Forskningsgruppen «Sykepleie i spesialisthelsetjenesten» er internasjonalt
ledende innen sitt forskningsfelt, og var i 2018 medsøker og fikk innvilget forskningsmidler via MSCA-
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ITN, Horisont 2020, EU: Prosjektet INNOVATEDIGNITY skal danne et forskningsnettverk som skal se
på betydningen av helseledelse i Europa.
Et annen internasjonalt ledende forskningsmiljø ved Faggruppe sykepleie, er forskningsgruppen
«Klinisk sykepleie og etikk». Forskningen i denne gruppen er en avgjørende årsak til at leder,
professor Berit Brinchmann, i høst ble utnevnt som medlem i den vitenskapelige styringsgruppen
som skal lede arbeidet med revisjonen av International Council of Nurses sine yrkesetiske
retningslinjer.
Studieprogrammet omfattes altså av både nasjonalt og internasjonalt ledende forskningsmiljøer.
Tabell 8: Forskningsgrupper ved FSH
Navn

Leder

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Professor Lisbeth Uhrenfeldt

Caring In Health Care

Førsteamanuensis Anne Kasén

Likeverdig samfunnsdeltakelse og
marginaliserte grupper

Førsteamanuensis Anita Berg

Pasientsikkerhet, dokumentasjon og
informasjonsutveksling

Førsteamanuensis Rose Marie Olsen

Klinisk sykepleie og etikk

Professor Berit Støre Brinchmann

ANILAB

Professor Erik Waag Nielsen

Legemidler og legemiddelhåndtering

Førsteamanuensis Hege Sletvold

Folkehelsearbeid

Professor Eva Robertson

Praksisnær forsking i kommunehelsetjenesten

Professor Marianne Hedlund

Helsetjenester, epidemiologi og
befolkningsundersøkelser

Professor Ottar Bjerkeset

Advanced Performance and Simulation
(tverrfakultær)

Førsteamanuensis Jonas Rennemo Vaag

Psykisk helse

Førsteamanuensis Kristin Berre Ørjasæter

Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie
og helsefag

Førsteamanuensis Johanne Alteren

I tillegg har FSH samarbeid med Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg og Regionalt senter for
omsorgsforskning. Av Publikasjonsliste (vedlegg 18) fremkommer det at det er en betydelig
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produksjon av relevante artikler og annen forskningsproduksjon av fakultetets fagansatte og i
forskningsgruppene. Aktuell forskningen brukes som pensum i studieprogrammet, der deltidsstudiet
har samme pensum som heltidsstudiet, og flere av forskerne presenterer sin forskning for
studentene.

3.2 Relevansen for arbeids- og samfunnsliv
Det er stort behov for sykepleiere i dagens samfunn. Det skyldes i all hovedsak flere eldre over 80 år,
med en høyere levealder i befolkningen, samt bedre medisinsk behandling som medfører at flere
lever lenger med sykdom som trenger oppfølging og behandling. Flere eldre, høyere levealder og
flere som lever med sykdom øker behovet for helsepersonell. Behovet for helsepersonell vil øke mest
blant de yrkesgruppene som i stor grad er sysselsatt innen omsorgstjenesten og i
spesialisthelsetjenesten, der den eldre delen av befolkningen utgjør den største brukergruppen.
Ifølge statistisk sentralbyrå vil vi mangle sykepleiere fram mot år 2030. Ifølge NAVs
bedriftsindustriundersøkelse er mangelen på sykepleiere i 2019 på 4500.
Sykepleier kan arbeide innenfor mange felt: i kommunene, på sykehus(offentlig/privat), i utlandet,
innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.

3.3 Videre studier etter fullført bachelorgrad
Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap tilbyr flere masterutdanninger og videreutdanninger som
bestått bachelor i sykepleie gir studentene mulighet for opptak til. Dette gjelder blant annet følgende
studier ved Nord universitet:
•
•
•
•
•

Master i klinisk sykepleie
Master i spesialsykepleie (spesialisering: Anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie,
operasjonssykepleie og kreftsykepleie)
Master i folkehelsearbeid
Master i psykisk helsearbeid
Flere videreutdanninger, bla.:
o Palliativ – Behandling, pleie og omsorg,
o Velferdsteknologi,
o Geriatri, gerontologi og faglig ledelse,
o Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag,
o Psykisk helsearbeid
o HMS
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Studentene vil også kunne være kvalifiserte til masterutdanninger ved andre norske og/eller
internasjonale utdanningsinstitusjoner. Videre vil studentene kunne søke opptak til ph.d i studier av
profesjonspraksis ved Nord universitet, dersom de fyller alle krav.
Fakultetet er i gang med et konsolideringsprosjekt på masterutdanningene hvor de fire
masterutdanningene skal bli til færre og mer solide masterutdanninger.

3.4 Faglig oppdatert studietilbud
Studietilbudet skal være faglig oppdatert. Dette jobbes det spesifikt med slik det beskrives i
innledningen i dette kapittelet. Nasjonale føringer (bl.a. stortingsmeldinger) og ny forskning innen
fagområdet som stadig kommer, tas med i en stadig oppdatering og utvikling av studiet.
I tillegg er kontakt og samarbeid med praksisfeltet nødvendig. Studiet har 50% praksisstudier og
samarbeid med praksisfeltet om en felles forståelse for innhold er av betydning for kvalitet i
studieprogrammet.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år
for heltidsstudier.
For deltidsstudiet blir arbeidsomfanget fordelt over 4 år og skal da være på 1125 – 1350 timer per år
ut fra NOKUTs krav om 1500 – 1800 timer pr.år for heltidsstudier på 3 år. Studiet er krevende med et
stort omfang av teori som skal læres og mange uker praksisstudier der kunnskapen skal utøves.
Studieprogrammet er lagt opp med en relativ jevn studiepoengfordeling på alle år som totalt gir 180
stp. på fire år. Egeninnsatsen forventes å bli større jo lenger i studieløpet studentene kommer, og
følgende modell med timer til undervisning og egeninnsats brukes i FSH:
•

1. års bachelorstudier 1 time undervisning - 2 timer egeninnsats

•

2. og 3. års bachelorstudier 1 time undervisning – 3 timer egeninnsats

For deltidsstudiet blir hovedsakelig samme modell lagt til grunn for lærerstyrt undervisning og
egeninnsats, men med en noe større egeninnsats. Med undervisning menes organiserte
læringsaktiviteter som forelesning og lærerstyrt aktivitet f.eks. ved veiledning. Forskning viser at
studentene lærer mest av å være aktive selv. De forelesninger det legges opp til i studiet skal være
for å motivere, inspirere, forklare og vise studentene retning for hva de skal lære. I tillegg
gjennomføres ulike læringsmetoder innenfor teoriemnene som seminar, gruppeoppgaver,
individuelle oppgaver, cafe diskurs og veiledning på ulike oppgaver både på samlinger og via digitale
35

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

nettbaserte verktøy og metoder. Utdanningen er praktisk rettet ved at sykepleiefaget skal utføres
gjennom praktisk handling begrunnet i kunnskap. Praktiske oppgaver må læres, som
prosedyretrening, simulering av case og praksisstudier. Disse aktivitetene skal hovedsakelig være
veiledet. Hvert emne har oppgitt pensum som det forventes at studentene tilegner seg ved
deltagelse i organiserte aktiviteter og ved selvstudie. Følgende tabell gir en stipulert oversikt over
fordeling av timer for studentens arbeidsomfang pr.studieår, både lærerstyrt og egenstudier.
Eksamensgjennomføring et stipulert til antall timer ut fra en oppsummering av de eksamenene som
gjennomføres pr. studieår. Praksisstudier og ferdighetstrening/simulering er beregnet i egen kolonne
der det blir tydeliggjort at disse aktivitetene krever mange timer.
I tabellen går det frem at organiserte læringsaktiviteter går fra mer til mindre lærerstyrt fra 1. – 4. år.
Tallene for selvstudium blir også færre år for år ut fra timer i praksis som er mye større på 2.,3. og 4.
studieår enn på 1.studieår.

Tabell 9: Studentenes arbeidsomfang

Første
studie
år

Organiserte
læringsaktiviteter

Praksisstudier og
ferdighetstrening/
simulering

Selvstudium /eksamensforberedelser og
eksamens-gjennomføring

Sum pr.
studieår

300 timer

60 timer
ferdigh.tr./simulering

840 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1250 timer

50 timer (eksamen)
Andre
studie
år

110 timer

360 timer praksis

740 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1250 timer

40 timer (eksamen)
Tredje
studie
år

100 timer

450 timer praksis og 60
timer ferdigh.tr./sim.

600 timer (selvstudium/
eksamensforberedelse)

510 timer (totalt)

40 timer (eksamen)

1250 timer
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Fjerde
studie
år

90 timer

420 timer praksis

570 timer
(selvstudium/eksamensfo
rberedelse)

1100 timer

20 timer (eksamen)

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

Deltidsstudiet har samme læringsutbytter, lærings- og undervisningsform og vurderinger som heltid.
Studenter som søker deltidsstudiet ønsker et fleksibelt studietilbud, der selvstudium på nett er en
nødvendig arbeidsform. Slik heltidsplanen er utarbeidet, er fleksible læringsmetoder planlagt inn i
heltidsstudiet, og mange deler i studieprogrammet for heltid kan anvendes direkte inn i
deltidsstudiet. De nødvendige tilpasninger for deltid kan gjøres i tråd med heltidsstudiet, slik at likhet
og ivaretagelse av kvalitet oppnås. Studentene på deltid kommer inn til studiestedet på regelmessige
samlinger. På disse samlingene får studentene bl.a. ressursforelesninger, ferdighetstrening og
simuleringsøvelser, med tett lærerkontakt som er av betydning studentens trivsel og motvirker
frafall. Nettaktivitetene planlegges der forholdet mellom fleksibilitet og bundethet, asynkrone og
synkrone læresituasjoner, lærerstyrte og egenstyrte aktiviteter blir ivaretatt.
Emneansvarlige i samarbeid med emnekoordinatorene danner emnegrupper, som har ansvar for
innhold og kvalitet i emnene. Emnegruppene består av en fagansatt fra hvert studiested/campus, slik
at hver emnegruppe består av fem medlemmer. I emnegruppene er Vesterålen også representert, og
det er samme emnegrupper for heltids- og deltidsstudiet. Ved å organisere på denne måten sikres
det at lik kvalitet ivaretas når undervisnings og læringsaktivitetene for deltidsstudiet planlegges.
Studieplanen er organisert fra det grunnleggende til det mer komplekse og sammensatte innenfor
sykepleiefaget. Gjennomgående temaer i studieplanen er etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon,
samhandling og ledelse, som er i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning. Disse gjennomgående temaene er grunnleggende for utøvelse av sykepleie.
Etikk er et tema som ligger implisitt i alle emnene i studieprogrammet, noe som gjenspeiles i
læringsutbyttene. Pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse er utviklet som egne
emner i tillegg til at temaene er i fokus gjennom alle år og innen de aller fleste emner og spesielt i
praksisemnene. Vitenskapsteori og forskningsmetode ligger implisitt i mange emner, det starter på
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første semester i emnet Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag og fortsetter i andre
emner relatert til arbeidskrav og oppgaver studentene skal gjennomføre. Det legges opp til en
progresjon frem mot avsluttende bacheloroppgave. Starten på studiet skal omfatte grunnleggende
sykepleie, anatomi, fysiologi og biokjemi og ledelse av eget arbeid. Emnet Legemiddelhåndtering
gjennomføres på første året. Temaet gjentas i praksisstudier, simulering og oppgaver på alle år.
Grunnleggende sykepleie utøves i en lang praksisperiode der ferdigheter utvikles i tråd med den
teorien som er gjennomført.
Studiet fortsetter med fokus på sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom innen
somatikk/fysisk helse og psykiatri/psykisk helse. Studenten skal ha bred kunnskap om de vanligste
sykdommer, sykdomsforløp og behandling. Studenten skal ha bred kunnskap om farmakologi relatert
til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde. Et stort og krevende emne der det er lagt opp til en
veksling mellom teori, praksis og simulering med høy grad av studentaktive læringsmetoder der
studenten utvikler evnen til å forstå hva som skjer ved sykdomsutvikling og hvilke symptomer de
ulike sykdommer gir, noe som er essensielt innen sykepleiefaget. At det blir stadig flere eldre som
lever lenge med sin sykdom og som har flere sykdommer, krever at studentene må arbeide med
dette for å forstå helhet og sammenhenger, og dette blir vektlagt på slutten av andre studieår. Møte
med pasienter i praksisstudiene og arbeid med ulike oppgaver i bl.a. simulering, gir studenten
kunnskap og erfaring i hvordan det oppleves å bli rammet av sykdom og evnen til å vise empati og
utøve sykepleiefaglig omsorg utvikles.
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv er plassert på sjette semester. Emnet skal gi studenten innsikt
og forståelse for hvordan helse og sykdom har betydning for pasienter med ulik kulturell bakgrunn,
samt samer som urfolk og deres rettigheter. Emne er på engelsk og innreisende studenter deltar på
dette.
I siste del av studiet skal studenten møte de komplekse og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder, samt ledelse av eget fag og tverrprofesjonelt samarbeid og pasientforløp i
behandlingskjeden. Studenten skal følge en pasient som skifter behandlingsnivå der hensikten å lære
pasientsikkerhet og vurdere risiko for uønskede hendelser og bli bevisst hva som skal kvalitetssikres.
Kvalitetssikring innenfor tjenestetilbudene med tverrfaglig samarbeid skal følges systematisk både
teoretisk og praktisk. Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling er et eget emne der studenten har
teoretisk innføring som følges opp i praksisstudier. I RETHOS er dette kunnskapsområde; Faglig
ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Noe av dette starter tidlig i studiet og får et sterkt og tydelig
fokus på slutten av studiet. Videre er praksisstudier i psykisk helsearbeid lagt til slutten til sjette og
sjuende semester. Med den kunnskap og erfaring studenten har tilegnet seg gjennom studiets fem
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første semester, gir praksisstudiet innenfor psykisk helse, lagt til sjette og sjuende semester,
studenten en god mulighet til å tilegne seg læringsutbytter innenfor dette området og få mer
dybdekunnskap og erfaring.
Sykepleie til barn og unge er eget emne som er lagt til sjette semester. Studenten har bakgrunn,
forståelse og erfaring fra teori og praksis og kan møte dette kompliserte, sammensatte og relativt
krevende emnet med en bedre forutsetning. Emnet gir kunnskap og erfaring både teoretisk og
praktisk. Det praktiske tilegnes ved at noen studenter har punktpraksis på aktuelle praksissteder, og
ved at forelesere fra praksis deler sine erfaringer.
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag, fastsatt av kunnskapsdepartementet
6.september 2017 med hjemmel i lov 1.april 2005 nr.15 om universitet og høyskoler § 3-2 annet
ledd, endret ved forskrift 19.desember 2017 nr.2246, skal definere de nasjonale rammene for helseog sosialfagutdanningene. Formålet er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og
forskningsbaserte utdanninger med høy faglig kvalitet og relevans. § 2 felles læringsutbytter i
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag, skal gjelde alle helse- og sosialfagutdanninger.
Nord universitet har utarbeidet to fellesemner for bachelor i vernepleie, farmasi, paramedisin og
sykepleie.
1. Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag
2. Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten
Første fellesemne, Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag, gjennomføres i første
semester. Studenten får kjennskap til andre profesjoner og samarbeidspartnere tidlig i studiet og kan
dra nytte av denne kunnskapen videre i studiet.
Sjuende semester starter med fellesemne, Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten.
Kunnskapen studenten tilegner seg i emne skal anvendes i praksisstudiet i kommunehelsetjenesten/
hjemmesykepleien ved interagering med andre helseprofesjoner for å løse problemstillingen relatert
til pasientsituasjoner i praksis.
Praksisstudiene skal være en integrert del av studiet, og er avgjørende for den samlede
studiekvalitet.
Praksisstudier i grunnleggende sykepleie er lagt til tredje semester. Studenten møter hovedsakelig
eldre og skal ha fokus på grunnleggende behov, og lære hva som skal gjøres når grunnleggende
behov er truet eller ikke ivaretas av pasienten selv. Praksisstudiene der studenten møte mennesker
med akutt, kronisk og kritisk sykdom og får kunnskap om hvordan sykdommen oppleves av den syke,
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hvilke utredninger som gjøres, behandling som iverksettes og ikke minst lærer studenten å observere
pasienten for å stadig lære og forstå mer, er lagt til spesialisthelsetjenesten. Ferdighetstrening og
simulering i universitetets ferdighetsavdelingen gjennomføres ved bruk av case som er gjenkjennbare
for studenten fra praksisstudiene. Ved å øve mer i trygge omgivelser med mulighet for refleksjon og
diskusjon, får studenten utvikle kunnskap og ferdigheter, lærer av hverandre og kan bli tryggere i
rollen som sykepleier. Sammenheng på denne måten medfører økt læring og forståelse for
sykepleiefaget, samt øker ferdighetsnivået. I siste del av studiet får studenten teoriopplæring i
Tverrprofesjonell samhandling og Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling, for så å anvende dette
i praksisstudier. Teori og erfaring fra tidligere i studiet, med tanke på komplekse og sammensatte
pasienttilstander og sykdomsbilder, skal også videreutvikles i praksisstudier på siste del av studiet.
Kunnskap og erfaringer fra de fem første semestrene skal anvendes og videreutvikles i
praksisperioden i psykisk helsearbeid lagt til sjette og sjuende semester, og gi bedre innsikt og
forståelse for dette temaet.
Antall kandidater som skal utdannes, sett i sammenheng med tilgangen på praksisplasser er
krevende. Et godt samarbeid mellom universitet og praksistilbydere er påkrevet, samt en felles
forståelse for at begge må bidra for å utdanne sykepleiere. Universitetet har et godt samarbeid med
kommune- og spesialisthelsetjenesten både i Nordland og i Trøndelag. Det er gjennomført to møter
med praksisfeltet fra primær- og spesialisthelsetjenesten der planene for nytt studieprogram ble
presentert. I forbindelse med disse to møtene, der samarbeid mellom praksisfeltet og universitetet
ble påpekt som svært viktig for kvalitet i praksisstudiene, ble det invitert til å danne ei arbeidsgruppe
som skulle se på dette. Faggruppeleder og studieprogramansvarlig utfordret i møtene at de som
ønsket å delta kunne melde seg til faggruppeleder, og det ble presisert at deltagelse måtte være
forankret med vedkommende leder. Gruppa ble dannet med 2 fra spesialisthelsetjeneste; 1 fra
Helgelandsykehuset og 1 fra Sykehuset Levanger, 4 fra primærhelsetjeneste; 2 fra Bodø, 1 fra Nærøy
og 1 fra Grong. I tillegg 1 fra Kommunene sektorens interesseorganisasjon (KS). Målet for arbeidet;
samarbeid for kvalitet i praksisstudiene. Gruppa har jobbet med hva studentene skal lære i de ulike
praksisperiodene, utformet læringsutbytter, sett på oppgaver studentene skal jobbe med og hvilke
modeller for veiledning og oppfølging det er ønskelig at studentene skal ha. Arbeidet gir en bedre
felles forståelse for innhold og kvalitet i praksisstudiene der det praktiske og det teoretiske skal
henge sammen. At praksisfeltet har god kjennskap til hva studentene skal oppnå i praksisperioden er
nødvendig for at det tilrettelegges for dette. På siste møtet ble det også diskutert hvordan informere
primær- og spesialisthelsetjeneste om nytt studieprogram. Gruppa har hatt tre møter og har
avsluttet oppdraget. Dette arbeidet er av betydning for Vesterålen også.
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Studie avsluttes med bacheloroppgave der studenten skal vise evne til å arbeide med en klinisk
problemstilling gjennom å anvende teori og metode som grunnlag for kunnskapsbasert praksis. Det
gis mulighet for å skrive tre typer bacheloroppgave; teoretisk oppgave, empirisk oppgave eller
vitenskapelig essay. Det tilbys undervisning i vitenskapsteori og metode underveis i studie fra første
år og frem mot skriving av bacheloroppgaven. Oppgaver studentene gjennomfører i ulike emner
underveis i studiet er lagt opp der progresjon er vektlagt, samt at studentene får jobbe med de tre
typer oppgaver som er aktuelle frem mot bacheloroppgave. Studentdeltagelse i forskning og
prosjekter fremmes slik at studenten kan velge å bruke deler av dette i sin bacheloroppgave.
Samarbeid med praksisfeltet for tema til bacheloroppgave blir det også tilrettelagt for.

3.5 Begrunnelse for læringsutbyttebeskrivelser
Innenfor studieprogrammets emner er læringsutbytter beskrevet for hvert emne i samsvar med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.
Læringsutbyttene på overordnet nivå er dekkende for hva studentene skal ha kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse på når de er ferdigutdannet som sykepleiere. Overordna læringsutbytter og
læringsutbytter på emner oppfyller kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning som er den sluttkompetansen alle sykepleiere utdannet i Norge skal ha.
Forskriften er lagt opp med seks kunnskapsområder med læringsutbytter under hvert område:
•

Helse, sykdom og sykepleie med 11 LUBer på kunnskap, 10 LUBer på ferdigheter og 7 LUBer
på generell kompetanse

•

Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og samhandling med 8 LUBer på kunnskap, 4
LUBer på ferdigheter og 4 LUBer på generell kompetanse

•

Vitenskapsteori og forskningsmetode med 2 LUBer på kunnskap, 1 LUB på ferdigheter og 3
LUBer på generell kompetanse

•

Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet med 4 LUBer på kunnskap, 3 LUBer på ferdigheter
og 7 LUBer på generell kompetanse

•

Tjenesteutvikling og innovasjon med 2 LUBer på kunnskap, 1 LUB på ferdigheter og 2 LUBer
på generell kompetanse

•

Teknologi og digital kompetanse med 2 LUBer på kunnskap, 2 LUBer på ferdigheter og 2
LUBer på generell kompetanse

Med utgangspunkt i disse kunnskapsområdene med tilhørende læringsutbytter er studieprogrammet
utarbeidet og delt inn i emner; 12 teoriemner og 8 praksisemner. Læringsutbytter fra
kunnskapsområdene er fordelt på flere emner og formulert avhengig av nivå og progresjon. På
overordnet nivå er læringsutbyttene sammenfattet til færre læringsutbytter slik det er beskrevet
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tidligere og i tabell 6. Følgende tabell viser samsvar mellom de overordnede læringsutbyttene og
læringsutbyttene på emner.
Tabell 10: Dokumentasjon av samsvar LUB studieprogram og emner

x

x

x

x

x

x

x

x

Bacheloroppgave

x

Praksisstudier - psykisk helsearbeid

x

Praksisstudier – Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander og pasientforløp

x

Praksisstudier – Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

x

Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

x

Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

x

Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

Praksisstudier – akutt, kronisk og kritisk syke Del 1 og Del 2

x

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 2

x

Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

x

Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk, kritisk og sammensatt sykdom

Praksisstudier – grunnleggende sykepleie

x

Patologi, sykdomslære og farmakologi

Praktiske ferdigheter i sykepleie Del 1

Legemiddelhåndtering

x

Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Grunnleggende sykepleie

x

Helsepersonells felles kunnskaps og verdigrunnlag

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Studieprogrammets
læringsutbytte (LUB)

KUNNSKAP

Har bred kunnskap
om menneskets
grunnleggende
behov,
menneskekroppens
anatomi og fysiologi
og de vanligste
sykdommer,
symptomer,
sykdomsforløp og
behandling.
Har bred kunnskap
om sykepleierens
funksjonsområder
(helsefremming,
forebygging,
behandling,
rehabilitering,
lindring og
palliasjon). (§4)
Har kunnskap om
digitale verktøy, Elæringsprogram og
online tilgjengelig
læringsmateriell.
(§19)
Kjenner til
sykepleievitenskap
og annen relevant
helsevitenskap og
det teoretiske
grunnlaget for
hvordan det
vitenskapelige
arbeidet er utviklet

x

x

x

x
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innen fagområdet.
(§10)
Kan oppdatere sin
fagkunnskap både i
teoretiske og i
praktiske
problemstillinger.
(§10)
Kjenner til verktøy
og metoder for
tjenesteutvikling og
innovasjon. (§16)

x

x

x

Har bred kunnskap
om sentrale verdier
og begreper i
sykepleie,
sykepleiens
historiske utvikling
og dens betydning
for profesjons- og
tjenesteutvikling.
(§7)
Har kunnskap om
ledelse og
organisering av
helsetjenestene.
(§13)

x

x

x

x

x

x

FERDIGHETER
Kan anvende faglig
kunnskap og
relevante resultater
fra forsknings- og
utviklingsarbeid i
teoretiske
problemstillinger og
treffe begrunnede
valg. (§11)
Kan anvende
systematisk
observasjon,
vurdere, beslutte,
iverksette og
dokumentere
hensiktsmessige
sykepleietiltak i
praksis, samt
evaluere effekten og
justere ved behov.
(§5)
Har
kulturkompetanse
til å vurdere,
planlegge,
gjennomføre og
evaluere sykepleie i
nasjonal og
internasjonal
kontekst (§5)
Kan reflektere over
egen faglig utøvelse
av sykepleie til
pasienter og
pårørende og
justere denne under
veiledning. (§8)

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

x

x

x

x
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Kan finne og kritisk
vurdere aktuell
informasjon i fag- og
forskningslitterature
n for å belyse en
sykepleiefaglig
problemstilling.
(§11)
Kan beherske
kartleggings-,
vurderings-,
dokumentasjons- og
kommunikasjonsver
ktøy i
sykepleieutøvelsen.
(§14)

x

x

GENERELL
KOMPETANSE
Har innsikt i
sykepleiens
yrkesetiske
retningslinjer og
faglige
problemstillinger og
kan håndtere ulike
situasjoner med
bakgrunn i disse.
(§9)
Kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter over tid,
alene og i
samarbeid med
pasienter,
pårørende,
medstudenter og
andre, og i tråd med
etiske krav og
retningslinjer. (§12)
Kan formidle
sentralt fagstoff
som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig og muntlig,
og ved bruk av
teknologi og digitale
løsninger. (§12, 21)

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

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kan planlegge og
gjennomføre
kommunikasjon og
samhandlingsproses
ser med andre
faggrupper og
gjennom tverrfaglig
samarbeid bidra til
utvikling av god
sykepleiepraksis.
(§9, 12)
Kjenner til
kvalitetsutfordringer
som krever
innovasjon og kan
planlegge og
gjennomføre

x

x

x

x

x
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tjenesteutvikling i
samarbeid med
pasienter og
pårørende. (§18)

3.6 Infrastruktur
Undervisning for deltidsstudiet vil fra 2020 gjennomføres i Vesterålen og videre i henhold til
studieportefølgen. Seks emner i studieprogrammet er praktiske studier og vil foregå i
praksisperioder i primær- og spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig i Vesterålen og Lofoten.
Studentene får også undervisning, øvelser og simulering ved ferdighetsavdelingen ved
studiested hvor studentene er tatt opp.
Ferdighetsavdelingen
Ferdighetsavdelingen er dimensjonert ut fra antall studenter på hver studiested/campus
med antall senger og det utstyret som trengs for å gjennomføre de prosedyrene og øvelsene
studieprogrammet legger opp til. Vesterålen har ferdighetsavdeling med 4 senger og en
simuleringsenhet.
Første del av studiet lærer studentene følgene prosedyrer på ferdighetsavdeling:
Smittevern/hygiene, sengereing, stell av pasient i seng, ernæring, mating, munnstell og
tannpleie, eliminasjon (urin/avføring – legge inn urinkateter), sårbehandling,
medikamenthåndtering, subcutane injeksjoner, blodprøvetaking, systematisk undersøkelse
og vurdering, observasjoner av vitale tegn, forflytningsteknikk, 1.hjelp og dokumentasjon.
Universitetet abonnerer på prosedyreverktøy, Var Health Care, som er tilgjengelig for
studentene på Canvas. Dette er prosedyrer som er faglig oppdatert og brukes aktivt i
ferdighetstreningen. Her vises hvordan prosedyren skal utføres, det er listet opp det utstyr
som trengs og det finnes faglige spørsmål der studentene kan teste seg selv.
Senere i studiet lærer studentene systematisk undersøkelser og vurdering (SKUV), lærer og
øver på en del prosedyrer som perifer venekanylering (PVK), intravenøse infusjoner,
smertekartlegging, oksygenbehandling, inhalasjonsmedisinering, sug, dokumentasjon, samt
1.hjelp og tiltak i forbindelse med subakutte og akutte hendelser. Simulering som pedagogisk
metode vektlegges i studieprogrammet. Det jobbes da med ulike case som simuleres og
situasjonen ligger tett opptil hva studentene møter i praksisstudiene. Det finnes ulike
definisjoner på simulering, men i helsefagutdanning bruker man ofte å si at det er fenomener
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eller aktiviteter som etterlikner et klinisk miljø hvor en kan trene prosedyrer, ta beslutninger
og drive kritisk tenkning ved hjelp av rollespill, video eller simulatorer (Jeffries, 2005).
Disse øvelsene krever avansert simuleringsdukke som finnes på alle campus/studiested.
Simuleringsenhet finnes i Vesterålen, men det planlegges en utbygging av enheten for å
tilfredsstille behovet og for å kunne gjennomføre simulering på en rasjonell måte med
kvalitet og mulighet for utvikling. Ferdighetsavdelingen ellers er liten i Vesterålen med bare 4
senger. Likevel blir ferdighetstrening utført på en tilfredsstillende måte ved at kullet deles i
grupper som rullerer innom ulike aktiviteter. Det planlegges en utbygging av
ferdighetsavdelingen i Vesterålen for å få større plass og flere senger, noe som vil gjøre
gjennomføring av aktivitetene enklere.
Gjennom ferdighetstrening får studenten øve i trygge omgivelser der de kan stille spørsmål,
få veiledning og gode råd. De utvikler et godt håndlag, observasjonsevne,
kommunikasjonsferdigheter og kan oppnå å bli tryggere i rollen som sykepleier, og oppnår
mange læringsutbytter på flere emner i studieprogrammet. Simulering er en treningsmetode
som kan være verdifull og positiv i forhold til pasientsikkerhet fordi man trener på
pasientsituasjoner i trygge omgivelser og uten å skade pasienten. Dette kan tette gapet
mellom «å vite» og «å gjøre». (Aase 2010)

Bibliotektjenesten
Universitetsbiblioteket har sin hovedavdeling i Bodø, og de andre studiestedene har også
bibliotek med litteratur innenfor de fagene det undervises i. Vesterålen har bibliotek som er
betjent med bibliotekar tre dager i uken. 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. Universitetsbiblioteket blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av
litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving. 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
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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.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om ITtjenester 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.
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.
Kompetanse
Ved FSH har det vært satt fokus på fleksible læringsmetoder og nettpedagogikk. Siden
oppstart i 2010 av Nett og samlingsbasert sykepleierutdanning har fakultet jobbet målrettet
med å utvikle studiet og kompetanse hos de fagansatte. I 2012 ble det satt av en egen
ressurs til en nettkoordinator, og denne funksjonen er i dag 25% stilling knyttet til fleksibel
læring både på campus og til nett og samlingsbaserte studier. Stillingen er bemannet med
førstestillingskompetanse. Fra oppstart i 2010 og til i dag har flere fagansatte tatt
videreutdanning i fleksibel læring og nettpedagogikk, samt universitetspedagogikk som også
inneholder tema som bruk av digitale verktøy. Det er også blitt gjennomført flere seminar og
workshop med fleksibel læring som tema, og flere av fagpersonalet har deltatt. Det har vært
jobbet med ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekt relatert til fleksibel læring som er
presentert ved nasjonale og internasjonale konferanser. F.eks. ble et samarbeidsprosjekt
med FLU presentert på ECER konferansen i 2014. Fagansatte ved FSH har utviklet
realkompetanse gjennom flere år som kullkoordinatorer og emneansvarlig ved nett og
samlingsbasert bachelor. Gjennom dette arbeidet har vi hatt fokus på problemstillinger som
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etikk og personvern. Da vi i hovedsak har brukt nettforelesninger ved bruk av Camtasia Relay
og Meidacite har avtaler om bruk/gjenbruk vært gjort direkte med foreleser. Streaming av
klasseromsundervisning har vært lite brukt og samtykkeproblematikk har ikke vært en stor
utfordring så langt. Imidlertid ser vi at økt satsning på fleksibel læring og studentaktive
metoder på campus/studiested medfører et behov for å sette denne problematikken mer
tydelig på dagsorden. Dette jobbes det videre med hvis streaming blir aktuelt.
Vi har også jobbet med implementering av digitale verktøy til veiledning og vurdering i
praksisstudier ved utdanningen. F.eks. i 2014 mottok et fagutviklingsprosjekt ved FSH 1,3
mill. fra Norgesuniversitetet for å utvikle en veiledningsmodell der digitale verktøy ble
utprøvd.
FSH skal jobbe videre med å utvikle fagpersonalets formelle kompetanse og realkompetanse
gjennom å ha fokus på fleksibel læring og digitalisering ved gjennomføring av ulike kurs,
workshop og fakultetsseminar m.m.
Med bakgrunn i tabell 13 og 14, kan følgende fagansatte trekkes frem med kompetanse
innenfor teknologi og digitalisering: Anne Deinboll, Berit Mosseng Sjølie, Gerd Helene
Jakobsen, Grethe Dilleren, Tomas Log og Tone K. Oddvang.

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 eksamensplan. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang
til Office 365 med Outlook e-post, kalender og kontakter, Office Apps, Lync og SkyDrive. I
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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.
Microsoft Lync er en Skype-lignende videokonferanseløsning, og er sammen med Adobe
connect levert av Uninett, det kommunikasjonsverktøyet Nord universitet har valgt til digital
kommunikasjon og nettundervisning. Med Adobe og Lync kan studentene enkelt fra sin PC
eller Mac kommunisere med medstudenter og ansatte vi chat, lydsamtale, video og deling av
skjerm og dokumenter. Forelesere kan gjøre opptak av nettforelesninger med Camtasia
Relay, et program som har noen redigeringsmuligheter i etterkant av opptaket. Universitetet
har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett til bruk både
på skolens datamaskiner og private maskiner.
Alle studiestedene hvor vi tilbyr sykepleierutdanning har kantiner, med unntak av
Vesterålen. Alle studiestedene har 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.

(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.
Sykepleierutdanningen er lagt opp med en veksling mellom teori - og praksisstudier, og
sykepleieyrket fordrer handlinger som begrunnes i kunnskap. Læringsutbyttene i studiet tar
utgangspunkt i RETHOS. Undervisning-, lærings- og vurderingsform er avhengig av hvilken profil de
enkelte emner har. Ved typisk teoretisk emne er det lagt opp til mer forelesninger, men da
hovedsakelig ressursforelesninger der krevende kunnskap blir forklart og som viser studentene
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retning for egenstudier og gruppearbeid. Innenfor disse emnene er det ofte valgt skriftlig
skoleeksamen.
Emner av mer praktisk karakter som ferdighetstrening og simulering fordrer obligatorisk deltagelse
og gjerne praktisk eksamen. Emnene i praksisstudier vurderes ut fra studentens evne til å utføre
sykepleiehandlinger i praksis og deres evne til å begrunne valg av handling. Vurdering gjøres av
praksisveileder og universitetets lærer sammen med studenten.
Følgene tabell viser hvert emne i studieprogrammet med læringsutbytter og hvilke undervisnings- og
læringsform som er benyttet, og hvilke vurderingsform som er valgt og begrunnelse for de valg som
er gjort.
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Tabell 11: Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering – og
begrunnelse

Anatomi, fysiologi og biokjemi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNING
S- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: ·Har bred kunnskap om menneskekroppens
anatomi, fysiologi og biokjemi i et livsløpsperspektiv · Navngir
anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen -Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre Beskriver anatomisk oppbygging i betydning; o
Makroanatomisk: organ og organsystemer o Mikroanatomisk:
celler og vev · Beskriver ulike organer og organsystemers
oppgaver i kroppen · Gjør rede for normal fysiologi i de ulike
organene og organsystemene hos barn, voksne og eldre ·
Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den
friske kroppen

Videoforelesninger

OD Obligatorisk
deltagelse på
TBL og
disseksjon.

Videoforelesninger: introduserer, belyser og
systematiserer relevant pensum før TBL. Et
spesielt pedagogisk fokus rettes på deler av
pensum som anses vanskelig å tilegne seg på
egenhånd.

FERDIGHETER: · Kan formidle grunnleggende kunnskaper om
menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt
fysiologiske og biokjemiske prosesser
GENERELL KOMPETANSE: - Erkjenner at kunnskap i emnet har
betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie

Nasjonalt emne der læringsutbyttene er
utarbeidet nasjonalt

Team-basert
læring (TBL)
Disseksjon ved
hjelp av 3D
teknologi

SK Nasjonal
individuell
skoleeksamen
– 4 timer

TBL: en studentaktiviserende og lærerstyrt
undervisningsform. Inkluderer individuell og
gruppevis oppvarmingstest, såkalt «Individual
Readiness Assurance Test (iRAT)» og «Team
Readniness Assurance Test (tRAT)».
Oppvarmingen avsluttes med at lærer
oppsummerer og gir tilbakemelding på
oppgavene (dette kan f. eks. inkludere en
miniforelesning på 10-20 minutter). Deretter
jobber studentene med hoveddelen som
kalles «Team Applications (tAPP)», som
inkluderer 3-6 vanskeligere oppgaver som
gruppene skal arbeide med. Oppgavene i TBL
skal egne seg til diskusjon og gruppearbeid,
inneholder både flervalgsoppgaver og større
oppgaver, og det blir vektlagt å bruke
spørreordene fra læringsutbyttebeskrivelsen.
Det legges vekt på at oppgavene er relevante.
Disseksjon: gjennomføres for å gi studentene
en dypere forståelse og gjennomgang av noen
av kroppens viktigste organer.
OD - Obligatorisk deltagelse på TBL og
disseksjon bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttene ved aktiv deltagelse ved
egen forberedelse, deltagelse der spørsmål og
diskusjoner kommer frem og fagstoffet
tilegnes ved å lære av hverandre.
Læringsutbytte om å formidle kunnskap
utvikles og nås.
SK Vurderingen er skriftlig nasjonal
skoleeksamen der studenten må vise
kunnskap relatert til læringsutbyttene i emnet
som inneholder flest læringsutbytter innenfor
kunnskap. Karakter A - F
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EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS
FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har bred kunnskap om menneskets
grunnleggende behov. · Har kunnskap om aldringsprosessen og
eldres særegne behov for sykepleie og omsorg og sentrale
sykdommer til eldre. · Har kunnskap om sykepleie i livets
sluttfase. - Har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling,
tenkning og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse.
· Har kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode – Har
kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie · Har
kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og verdigrunnlaget i
sykepleie. · Har kunnskap om sykepleierens ulike funksjons- og
ansvarsområder. · Har kunnskap om dokumentasjon av
sykepleie. · Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i
helsetjenesten.

Forelesning,
seminarer,
veiledning og
gruppearbeid.

OD
Obligatorisk
deltagelse

Forelesninger belyser og systematiserer
deler av pensum, spesielt det som anses
vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

Grunnleggende sykepleie

FERDIGHETER: · Kan anvende sykepleieprosessen som
problemløsende metode og utøvelse av sykepleie. · Kan
anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe begrunnede valg, både skriftlig og
muntlig. · Kan reflektere over yrkesetiske retningslinjer og hva
det innebærer å være en profesjonell sykepleier.
GENERELL KOMPETANSE: · Kan identifisere pasientens behov
for sykepleie og omsorg. · Kan anvende problemløsende
metode knyttet til grunnleggende behov. – Kan formidle faglige
synspunkter relatert til kunnskap om menneskets
grunnleggende behov. · Kan utøve kunnskapsbasert praksis.

AK
Arbeidskrav i
grupper som
må være
godkjent
/levert før
studenten får
avlegge
eksamen i
emnet.
HJ Individuell
hjemme
eksamen over
2 dager

På seminarer jobber studentene sammen
med ulike avgrensede tema innenfor
pensum med veiledning av faglærere. Dette
for å oppnå forståelse for læringsutbyttene
både på kunnskap og ferdigheter. På
seminarene skal studentene ha muntlige
framlegg på arbeidskravet.
Veiledning av faglærer individuelt og i
grupper gir studenten mulighet for å få
konstruktiv tilbakemelding for utvikling.
Gruppearbeid brukes til å jobbe med ulike
oppgaver innenfor emnet som inneholder
læringsutbytter innenfor kunnskap om
pasienten, sykepleierollen, etikk,
vitenskapsteori og forskningsmetode og
teknologi. Ved å jobbe med deler innenfor
emnet får de hjelp til å systematisere
pensum, forklare og diskutere fagstoffet
med hverandre for å tilegne seg kunnskap
og bedre forståelse for å oppnå
læringsutbyttene. For eksempel til
læringsutbytte Kan reflektere over
yrkesetiske retningslinjer og hva det
innebærer å være en profesjonell sykepleier
bedre i samarbeid med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse på seminar og
gruppearbeid bidrar til at studentene
oppnår læringsutbyttene ved aktiv
deltagelse ved egen forberedelse,
diskusjoner der studentene lærer av
hverandre, noe som er essensielt innen
sykepleiefaget, og for å nå læringsutbytte;
Kan formidle faglige synspunkter relatert til
kunnskap om menneskets grunnleggende
behov.
AK - Arbeidskrav er skriftlig oppgave der
studenten jobber for å nå læringsutbyttene i
emnet, og hovedsakelig læringsutbyttene
under ferdigheter.
HJ - Eksamen: Individuell hjemmeeksamen
legger grunnlag for at studenten får
dokumentert grunnleggende kunnskap i
emnet og får oppnåelse i læringsutbyttene
både på kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse. Karakter A - F
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Praktiske ferdigheter – Del 1

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Ha kunnskap om hygieniske prinsipper,
smittestoffenes oppbygging og deres egenskaper ·
Ha kunnskap om kroppens normalstatus og dens
grunnleggende behov · Ha kunnskap om og anvende
riktig forflytningsteknikk og arbeidsstilling · Ha
kunnskap om grunnleggende førstehjelp, hjertelungeredning med defibrillator - HHLR og brannvern ·

Forelesning,
demonstrasjon,
individuell- og
gruppeveiledning, trening
på ulike prosedyrer,
simulering, E-Læring.

OD - Obligatorisk
deltakelse

Forelesning og demonstrasjoner brukes
for å hjelpe studentene med å komme i
gang med ferdighetstrening innenfor
ulike sykepleieprosedyrer.

FERDIGHETER: · Kan identifisere sykepleiefaglige
problemstillinger knyttet til sanser, pleie og stell,
forflytning, sirkulasjon, respirasjon, ernæring,
eliminasjon, hygiene og smittevern,
medikamenthåndtering. · Kan planlegge og utføre
grunnleggende stell med respekt for pasienten
bluferdighet, aktuelle praktiske sykepleieprosedyrer
nøyaktig, ryddig og estetisk, og ivareta de hygieniske
prinsipper på en faglig forsvarlig måte. · Kan
informere pasienten om den aktuelle prosedyren,
anvende generelle ferdigheter i kommunikasjon ·
Kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelhåndtering · Kan utføre grunnleggende
førstehjelp, hjerte- lungeredning og brannvern · Kan
være bevisst for kostnader knyttet til
forbruksmateriell benyttet i prosedyrer

Hele emnet gjennomføres
på universitetets
ferdighetsavdelingen.

PE - Eksamen

GENERELL KOMPETANSE: · Kan anvende generelle
hygieniske tiltak for å hindre smittespredning · Kan
reflektere og dele erfaringer med andre om hvordan
det oppleves å gi, og motta helsehjelp · Kan
begrunne sine praktiske handlinger i klinisk arbeid
gjennom teoretisk kunnskap

AK – Arbeidskrav som
må være godkjent for
å gå opp til eksamen.

Veiledning av faglærer individuelt og i
grupper gir studenten mulighet for å få
konstruktiv tilbakemelding for å utvikle
godt håndlag, riktig gjennomføring og
kunnskapsbasert praksisutøvelse.
Simulering tar utgangspunkt i case fra
praksis og studentene får øve på
sykepleieutøvelse relatert til case i en
trygg situasjon der de får veiledning.
OD - Obligatorisk deltagelse på
ferdighetstrening er nødvendig for å
oppnå læringsutbyttene i emnet som er
knyttet til utøvelse av sykepleiefaget.
Metoden er å øve på ulike
sykepleieprosedyrer under veiledning.
AK - Arbeidskrav: Praktisk og teoretisk
arbeid i mikrobiologi der kunnskap og
forståelse innen hygiene og smittevern
skal læres for å nå læringsutbyttene Ha
kunnskap om hygieniske prinsipper,
smittestoffenes oppbygging og deres
egenskaper og Kan anvende generelle
hygieniske tiltak for å hindre
smittespredning.
PE - Eksamen er sammensatt av teori og
praksis der studenten får vise riktig
utførelse av sykepleieprosedyrer som
begrunnes med kunnskap. Bestått/ikke
bestått
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Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAPER: · 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

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

OD - Obligatorisk
deltakelse

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

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

AK - Arbeidskrav
HJ - Eksamen Individuell
hjemmeeksamen

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
sykepleiefaglig yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i ferdighetstreningen
med bakgrunn i at å tilegne seg nye
ferdigheter krever praktisk øvelse i samspill
med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og
ferdighetstrening. Å utvikle ferdigheter
krever praktisk trening og samhandling med
andre. Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske studier. For
eksempel er følgende læringsutbytte
grunnlag for obligatorisk deltagelse: kan
reflektere over etiske problemstillinger innen
helse- og velferdstjenestene

AK - Arbeidskrav i gruppe. Studentene
reflekterer rundt etiske problemstillinger i
grupper og leverer skriftlig oppgave på
temaet. Arbeidskravet gir studentene
mulighet til å tilegne seg ferdigheter i
akademisk skriving relatert til
læringsutbytte kan formidle faglige
synspunkter med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og
faglitteratur i tråd med retningslinjer for
akademisk skriving

HJ - Eksamen. Kandidatenes viser sitt
læringsutbytte i en individuell skriftlig
besvarelse. Selve eksamens-gjennomføringen, skriveprosessen ses som en del av
læringsprosessen. Karakter A - F
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Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTER

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har kunnskap om menneskets
psykologiske utvikling. · har kunnskap om
pedagogiske teorier og metoder. · har kunnskap om
grunnleggende begreper og fenomener i sosiologi. ·
har kunnskap om grunnleggende kommunikasjon, og
ulike personsentrerte tilnærmingsmåter for å
understøtte pasientens beslutningsgrunnlag. · har
kunnskap om konfliktløsning

Forelesning/
nettforelesning,
gruppearbeid

SV –sammensatt
vurdering 100/100
Karakter: A - F

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

FERDIGHETER: · anvender samfunnsvitenskapelig
teori, metoder og verktøy over planlegging, utøvelse
og evaluering av sykepleie til pasienter i alle
aldersgrupper
GENERELL KOMPETANSE: · forstår og ivaretar
betydning av respekt, medbestemmelse og i møte
med den enkelte pasient, pårørende og andre
samarbeidspartnere. · forstår betydningen av
samarbeid og samhandling med pasient, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere

AK – arbeidskrav i
gruppe 0/100
Godkjent/ikke godkjent
MU – Muntlig fremlegg i
gruppe

AK - 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.
Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever det andre
arbeidsformer enn bare individuell lesing av
pensum. Kommunikasjon, samarbeid og
samhandling må utøves og læres sammen
med andre.
MU - Eksamen. Muntlig fremlegg i grupper
med bakgrunn i AK, som får frem
gruppeprosess, evnen til å jobbe sammen
og at den enkelte student viser
oppmerksomhet og hensyn til
gruppemedlemmene slik at alle bidrar.
Karater A - F
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EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om de begreper og regler
som inngår i legemiddelhåndtering og
legemiddelregning · Har kunnskap om forskrifter og
retningslinjer for legemiddelhåndtering

Forelesninger,
veiledning,
ferdighetstrening og
gruppearbeid

SK - Individuell
skriftlig
skoleeksamen 3
timer.

Forelesning brukes som introduksjon for å hjelpe
studentene med å komme i gang med å tilegne seg
læringsutbyttene i emnet.

Legemiddelhåndtering

FERDIGHETER: · Kan utføre feilfri legemiddelregning ·
Kan regne ut riktig dose, styrke og mengde i ulike
typer oppgaver · Kan dokumentere egne utregninger
på en etterrettelig måte og utføre egenkontroll på
disse · Kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelhåndtering
GENERELL KOMPETANSE: Kan planlegge og
gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering,
herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den
enkelte pasient sin legemiddelbruk · Forstår
betydningen av feilfri legemiddelhåndtering og
legemiddelregning med henblikk på pasientsikkerhet

For å få
karakteren
bestått må
besvarelsen være
100 % riktig.
Obligatorisk
deltakelse må
være godkjent for
å framstille seg til
eksamen.

Veiledning av faglærer individuelt og i grupper gir
studenten mulighet for å få konstruktiv
tilbakemelding for å utvikle godt håndlag, riktig
gjennomføring og kunnskapsbasert
praksisutøvelse.
Gruppearbeid skal stimulere til læring gjennom
felles refleksjon og diskusjoner for å oppnå
læringsutbyttene og trygge studentene i arbeidet
med feilfri legemiddelregning og
legemiddelhåndtering. Gruppearbeidet gir erfaring
med å lære av hverandre og øve seg på å være
nøyaktig i de som presenteres.
Ferdighetstrening benyttes for å oppnå
læringsutbyttene i ferdigheter og generell
kompetanse i emnet. Det er obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter som krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og
ferdighetstrening. Å utvikle ferdigheter krever
praktisk trening og samhandling med andre. Det er
obligatorisk å delta med bakgrunn i at å tilegne seg
disse læringsutbyttene krever andre arbeidsformer
enn teoretiske studier. For eksempel er følgende
læringsutbytte grunnlag for obligatorisk
deltagelse: kan utføre feilfri legemiddelregning og
kan utføre og begrunne tiltak innenfor
legemiddelregning.
SK - Eksamen. Kandidaten må vise at feilfri
legemiddelregning beherskes. Dette er påkrevet
for å sikre kvalitet i legemiddelhåndtering med
henblikk på pasientsikkerhet.
Bestått/ikke bestått

56

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

Praksisstudier – Grunnleggende sykepleie - kommunehelsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om menneskets
grunnleggende behov og normale funksjoner. · har
bred kunnskap om personsentrert sykepleie · har
kunnskap om de viktigste juridiske og etiske
aspekter ved utøvelse av sykepleie

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til
eldre pasienter
under veiledning av
sykepleiere som må
være kjent med
emnets
læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er
tilegnet tidligere i studiet i praktisk
handling. Under veiledning skal
studenten utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER: · kan anvende faglig kunnskap om
kropp, helse og sykdom. · kan anvende
sykepleieprosessen. · kan anvende kunnskap om
forflytning og ergonomi i utøvelsen av sykepleie. ·
kan skape gode relasjoner og anvende profesjonell
kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere. · kan
anvende hygieniske prinsipper og utføre
grunnleggende prosedyrer · kan administrere
legemiddelhåndtering. · kan anvende aktuelt
kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy. · forstår betydningen av
personsentrert tilnærming til pasient og pårørende
GENERELL KOMPETANSE: · kan reflektere over
etiske problemstillinger. · kan planlegge og
gjennomføre kommunikasjon og samhandling med
pasienter og pårørende basert på respekt,
medbestemmelse og integritet. · forstår
betydningen av kvalitetssikringsrutiner og
prosedyrer og registrere avvik. · kan utøve
kunnskapsbasert sykepleie. · kan lede og prioritere
eget arbeid. · viser vilje og engasjement til å
utvikle egen sykepleierkompetanse under
veiledning

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer
seg selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis

PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å
få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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Patologi, sykdomslære og farmakologi

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGSFORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Kan beskrive patofysiologiske
prosesser som leder til akutt-, langvarig sykdom og
sammensatte lidelser. - Har bred kunnskap om
somatiske sykdommer og psykiske
lidelser/sykdommer og kan gjøre rede for deres
årsaksforhold, sykdomsprosesser, symptomer,
diagnostisering, behandling, prognose, forebygging
og rekonvalesens. · Kan forklare
virkningsmekanismer til legemidler som inngår i
emnet og kunne forklare deres mest vanlige
effekter, bieffekter og interaksjoner. · Har
kunnskap om rus og avhengighet

Forelesninger/
nettforelesninger,
arbeidsoppgaver/case,
gruppearbeid.

AK Arbeidskrav må
være godkjent
for å fremstille
seg til eksamen

Forelesninger belyser og systematiserer deler
av pensum, spesielt det som anses vanskelig å
tilegne seg på egen hånd.

FERDIGHETER: · Kan anvende faglige kunnskaper til
å identifisere symptomer, se årsakssammenhenger
og kunne iverksette og begrunne vurderinger og
tiltak. · Kan anvende kunnskap om generell
farmakologi, om virkninger og bivirkninger av
legemidler til pasienter.
GENERELL KOMPETANSE: · Ha innsikt i sykdom og
lidelser i relasjon til livsløp (pediatri og geriatri). ·
Har innsikt i samfunnsmessige- og epidemiologiske
forhold knyttet til helsefremmende- og
sykdomsforebyggende arbeid.

Digitale fagtester på canvas
SK - Individuell
skriftlig
skoleeksamen i
to deler.
1 del; Psykiatri
3 timer, andel
25/100 av
karakter (25%)
2 del; Somatikk
5 timer, andel
75/100 av
karakter (75%)

AK - Arbeidskrav. Studenten leverer
arbeidskrav som hjelper studenten med å
tilegne seg fagstoffet underveis.
SK - Eksamen. Emnet er omfattende med
både somatisk og psykisk sykdom og etter
tilbakemelding fra studentene har vi valgt å
dele dette på to eksamener.
Skoleeksamen gir studenten mulighet til å vise
kunnskap relatert til læringsutbyttene i emnet
som inneholder flest læringsutbytter innenfor
kunnskap. Karakter A - F

.
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Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har bred kunnskap om hvordan
pasienters grunnleggende behov kan være truet i
forbindelse med sykdom og behandling i et
livsløpsperspektiv. - Har kunnskap om komplekse
og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder.· Har bred kunnskap om
sykepleierens helsefremmende, forebyggende,
behandlende, rehabiliterende, undervisende,
veiledende og lindrende funksjon, inkludert
palliasjon. · Har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie. · Har bred kunnskap om etiske
prinsipper og retningslinjer i møte med akutt,
kritisk og kronisk syke mennesker.
· Har kunnskap om pasienter og pårørendes behov
for sykepleie knyttet til sykdom, lidelse og død.
· Har kunnskap om metoder for å observere og
identifisere symptomer, og begrunne
sykepleiefaglige vurderinger og tiltak ved somatisk
og psykisk sykdom. – Har bred kunnskap om
sentrale verdier og begreper i sykepleie - Har
kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

Forelesninger/
nettundervisning,
temauker med
simulering,
gruppearbeid og
egenstudier.

AK - Arbeidskrav må
være godkjent for å få
endelig karakter i
emnet.

Forelesning/nettundervisning belyser og
systematiserer deler av pensum, spesielt det som
anses vanskelig å tilegne seg på egen hånd.

FERDIGHETER: · Kan reflektere over og anvende
faglig kunnskap om helse, sykdom og
legemiddelbruk, for systematisk å observere,
vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og
justere ved behov. · Kan anvende kunnskap om
komplikasjoner ved sykdom og foreslå
forebyggende, helsefremmende, behandlende
eller lindrende/palliative tiltak i forhold til
pasientens behov. · Kan anvende relevante teorier,
modeller og verktøy i kunnskapsutvikling og
utøvelse av sykepleie. · Kan anvende ulike
kommunikasjonsmodeller, og gjennomføre
kommunikasjon og samhandling med pasienter og
pårørende basert på respekt, medbestemmelse og
integritet. · Kan gjøre rede for lov- og forskrifter
som regulerer spesialisthelsetjenesten.
GENERELL KOMPETANSE
· Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til preog postoperative pasienter. · Kan anvende
kunnskap om mestringsstrategier i forhold til
akutt, kritisk og kronisk syke mennesker.
· Kan reflektere over faglige, etiske og juridiske
utfordringer i utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk
og kronisk syke mennesker. · Kan anvende
kunnskap om og reflektere over etiske og juridiske
utfordringer ved bruk av teknologi og digitale
løsninger. · Kan anvende forskning og vitenskapelig
tilnærming i forhold til oppgaver knyttet til emnet.
· Viser atferd og holdninger som er i samsvar med
lovverk, sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og
verdigrunnlag.

Arbeidskrav.

OD - Obligatorisk
deltakelse på simulering,
80%. Obligatorisk
deltakelse må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
MU - Vurderings
ordning: Individuell
muntlig eksamen

OD - Obligatorisk på temauker. De viktigste
temaene innenfor sykepleie til akutt, kronisk og
kritisk syke blir lagt opp som temauker med
simulering, gruppearbeid og egenstudier. Både teori
og ferdigheter utvikles ved at studentene jobber
med pensumlitteraturen som gir nødvendig
kunnskap og ved å simulere aktuelle case som
sammen gir grunnlag for en helhetlig forståelse i
sykepleiefaget. Herunder hører samarbeide med
andre studenter, refleksjon og utvikling av
ferdigheter som sammen gir grunnlag for en
helhetlig forståelse i sykepleiefaget. Denne
kunnskapen og ferdigheten anses vanskelig å oppnå
på egen hånd.
AK - Arbeidskrav. Studentene tar utgangspunkt i en
sykepleiefaglig problemstilling og skal besvare denne
ved bruk av pensum og aktuell forskningslitteratur.
Anvendelse av faglig kunnskap, kritisk vurdering og
drøfting er viktig for måloppnåelse i emnet.
MU - Eksamen. Gjennom denne type eksamen som
tar utgangspunkt i case som er utarbeidet spesifikt
for eksamen, får studenten vist nyanser innenfor
faget og forståelse for en helhetlig sammenheng i
sykepleiefaget ved bruk av teori og erfaring lært
gjennom ferdighetstrening/simulering og
praksisstudier. Muntlig fremstilling er en god
vurderingsform i sykepleiefaget da det gjenspeiler
hvordan faget utøves i praksis og med tanke på
oppnåelse av læringsutbytter innenfor både
kunnskap og ferdigheter. Karakter A - F
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Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: - Har kunnskap om det flerkulturelle
samfunn og kan beskrive kulturelle forskjeller og
likheter mellom mennesker - Har kunnskap i
betydning av interkulturell kommunikasjon i
sykepleie - Har kunnskap om sørsamenes og
lulesamenes status som urfolk og om deres
rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet Har innsikt i hvilken betydning kultur- og
språkbakgrunn har for pasientens helse- og
sykdomsforståelse og ivaretakelse av kvalitet og
pasientsikkerhet - Har kunnskap om bruk av tolk

Forelesninger/
nettforelesninger,
arbeidskrav i grupper
og seminar

AK - Arbeidskrav i
grupper må være
godkjent for å
gjennomføre HJ

Forelesninger/nettforelesninger brukes til å gi
en introduksjon temaet og belyse pensum.

FERDIGHETER: - Kan anvende og reflektere over
kulturkompetanse og kulturforståelse utfra et
globalt helse- og sykdomsperspektiv ved
vurdering, planlegging, gjennomføring og
evaluering av sykepleie - Kan erkjenne og
reflektere over betydning av menneskers kulturelle
bakgrunn - Kan reflektere over interkulturell
kommunikasjon i sykepleie - Kan planlegge og
vurderinger sykepleiebehovet til mennesker med
urfolk- og minoritetsbakgrunn
GENERELL KOMPETANSE: - Har kunnskap om og
forståelse for samer som minoritet - Kjenner til
sider ved globale helseutfordringer ved
sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv Har tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å kunne møte pasienter med ulik
kulturell bakgrunn. - Kan reflektere over å være i
kultursensitiv situasjon

OD - Obligatorisk
deltagelse på seminar
med studentframlegg i
gruppe.
HJ - Hjemme eksamen i
gruppe 3 dager

AK - Arbeidskrav i gruppe 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.
Seminar anvendes for å få presentert
studentarbeid og at studentene får øvelse i å
fremføre fagstoff. Studentene arbeider med
ulike problemstillinger i emnet og vil på
seminarene lære av hverandre ut fra
fremleggene.
OD - Obligatorisk deltagelse. Det vil være
obligatorisk å delta i gruppearbeid og seminar.
Emnets undervisnings og læringsform er lagt
opp med arbeidskrav i grupper og gruppene
fremfører dette på seminar for medstudenter.
Dette gjør at studentene får mulighet til å nå
læringsutbyttene inne perioden som er to uker.
HJ – Hjemme eksamen. Kandidatenes viser sitt
læringsutbytte i en gruppe besvarelse. Selve
eksamens-gjennomføringen, gruppe- og
skriveprosessen ses som en del av
læringsprosessen. Karakter A - F
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Praktiske ferdigheter – Del 2

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om bruk av
halvautomatisk defibrillator og livreddende
førstehjelp til mennesker med alvorlig sykdom
og/eller skade. · Forstår betydningen av og kan
kommunisere og informere pasienter og
pårørende ved ulike prosedyrer og alvorlig
sykdom/skade. · Har kunnskap om aktuelle
prosedyrer; indikasjoner, gjennomføring, virkning,
evt. bivirkninger, kontraindikasjoner og hygiene.

Forelesning, trening på ulike
prosedyrer, simulering og Elæring.

OD- Obligatorisk
deltakelse må være
godkjent før
studenten før PE

Forelesning brukes for å gi studentene en
oversikt over hva de skal arbeide med selv,
samt komme i gang med ferdighetstrening
innenfor ulike sykepleieprosedyrer.

PE - Eksamen

Simulering tar utgangspunkt i case fra
praksis og studentene får øve på
sykepleieutøvelse relatert til case i en trygg
situasjon der de får veiledning.

FERDIGHETER: · Kan planlegge, gjennomføre og
begrunne aktuelle praktiske sykepleieferdigheter
på en faglig forsvarlig måte. · Kan planlegge og
utføre sykepleieferdigheter nøyaktig, ryddig og
estetisk. · Kan ta ansvar, gjøre nødvendige
prioriteringer og utfører livreddende førstehjelp til
mennesker med alvorlig sykdom og/eller skade. ·
Kan anvende hygieniske prinsipper. · Kan utføre
systematisk klinisk undersøkelse og vurdering
(SKUV). · Kan utføre HHLR (Hjerte/lungeredning
med defibrillator).
GENERELL KOMPETANSE: · Kan begrunne sine
handlinger og forstå betydningen av kunnskaps- og
erfaringsbasert praksis. · Kan vise adferd og
holdninger som er i tråd med etiske retningslinjer.
· Kan reflektere over egen og andres utøvelse. ·
Kan reflektere over hvordan det er å gi hjelp og
være mottaker av hjelp. · Kjenner til tiltak for å
bevare liv og helse ved storulykker og krise- og
katastrofesituasjoner

Hele emnet gjennomføres på
universitetets
ferdighetsavdelingen.

E-læring. For å tilegne seg kunnskap om
hjerte-lungeredning
OD - Obligatorisk deltagelse på
ferdighetstrening er nødvendig for å oppnå
læringsutbyttene i emnet som er knyttet til
utøvelse av sykepleiefaget. Metoden er å
øve på ulike sykepleieprosedyrer under
veiledning.
PE - Eksamen praktisk utførelse av
prosedyrer. Bestått/ikke bestått
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Praksisstudier – Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom – Del 1

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP · har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie · har kunnskap om de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp,
utredning og behandling · har kunnskap om pre-,
per- og postoperativ sykepleie · har kunnskap om
de vanligste legemidler anvendt på praksisplassen ·
har kunnskap om sykepleierens ansvars- og
funksjonsområde i spesialisthelsetjenesten

Utøvelse av sykepleiefaget i
praksisfeltet hovedsakelig til
eldre pasienter under
veiledning av sykepleiere
som må være kjent med
emnets læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.

PR - Studenten blir
vurdert fortløpende av
praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten mulighet
til å utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER ·kan anvende faglig kunnskap om
sykdom og helse, for å systematisk observere,
vurdere, beslutte, iverksette, dokumentere og
evaluere hensiktsmessige sykepleietiltak - kan
anvende profesjonell kommunikasjon i møte med
pasienter, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere · kan administrere legemidler
på en faglig forsvarlig måte · kan gjennomføre de
vanligste prosedyrene i avdelingen (smittevern,
medisinskteknisk utstyr, dokumentasjon, teknologi
og digitale løsninger …) · kan reflektere over og
håndtere etiske problemstillinger, samt justere
egen praksis i sin tjenesteutøvelse

Studenten levere skriftlig
oppgaver relatert til
fagområde i praksisstudiet.

GENERELL KOMPETANSE · kan vise ansvarlighet,
engasjement og selvstendighet og følge
yrkesetiske retningslinjer i møte med pasienter,
pårørende og medarbeidere · kan administrere
sykepleie til en gruppe pasienter, delta i legevisitt
og holde rapport · kan planlegge og gjennomføre
kommunikasjon og samhandling med pasienter og
pårørende basert på respekt, medbestemmelse og
integritet · kan reflektere over egen faglig
utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen
utøvelse

Studenten vurderer seg selv
ved å skrive egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom
praksisveileder, faglærer
og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene
vurdert.
Det første møtet
gjennomføres midt i
praksisperioden der
studenten får muntlig og
skriftlig tilbakemelding
på oppnåelse av
læringsutbyttene, og
hvordan studenten skal
jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering
gjennomføres på samme
måte som midtvurdering
på slutten av
praksisperioden.
Studenten blir da vurdert
om oppnåelse av
læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få
bestått praksisperiode.

Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Skriftlig oppgaver i
praksisstudiet skal bidra
til at studenten jobber
spesifikt med et område
for å tilegne seg
dybdekunnskap og bidra
til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.
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Praksisstudier– Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom – Del 2

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP · har bred kunnskap om personsentrert
sykepleie · har kunnskap om de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp, utredning
og behandling og innhenter kunnskap om komplekse
og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder ·
har kunnskap om pre-, per- og postoperativ
sykepleie · har kunnskap om de vanligste legemidler
anvendt på praksisplassen · har kunnskap om
sykepleierens ansvars- og funksjonsområde i
spesialisthelsetjenesten

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til
eldre pasienter
under veiledning
av sykepleiere
som må være
kjent med emnets
læringsutbytter og
vurderer
studentens
oppnåelse av
disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten mulighet
til å utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER · kan anvende faglig kunnskap om
sykdom, helse og komplekse og sammensatte
pasienttilstander og sykdomsbilder, for å systematisk
observere, vurdere, beslutte, iverksette,
dokumentere og evaluere hensiktsmessige
sykepleietiltak · kan anvende profesjonell
kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende,
medarbeidere og andre samarbeidspartnere · kan
administrere legemidler på en faglig forsvarlig måte ·
kan gjennomføre de vanligste prosedyrene i
avdelingen · kan beherske relevant medisinsk teknisk
utstyr · har kunnskap om teknologi og digitale
løsninger i helsetjenesten · kan reflektere over og
håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen
praksis i sin tjenesteutøvelse · kan innhente
kunnskap om sammensatte sykdomsbilder i møte
med slike pasientsituasjoner
GENERELL KOMPETANSE · kan vise ansvarlighet,
engasjement og selvstendighet og følge yrkesetiske
retningslinjer i møte med pasienter, pårørende og
medarbeidere · kan vise til progresjon i
selvstendighet i å administrere sykepleie til en
gruppe pasienter, delta i legevisitt og holde rapport ·
kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og
samhandling med pasienter og pårørende basert på
respekt, medbestemmelse og integritet kan initiere
og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og
tverretatlig samhandling · kan reflektere over egen
faglig utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen
utøvelse

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten
vurderer seg selv
ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.

Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.

Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.

PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget 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.

Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.

Ved samarbeid mellom praksisveileder og
faglærer med utgangspunkt i tydelige
læringsutbytter der studenten også får
vurdere seg selv, kan riktige vurdering
sikres.

Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.

Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

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

Fellesemnet er
obligatorisk for alle
helsefagutdanningen
e ved Fakultet for
sykepleie og
helsevitenskap.
Studentene vil 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,
innovasjonsprosesse
r og kvalitetssikring.

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

Forelesninger skal gi studentene en
introduksjon til begreper og perspektiv
som er sentralt i emnet.

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
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

Arbeidsformer i
emnet vil være
forelesninger,
gruppearbeid og
ferdighetstrening.

MU - Eksamen Muntlig
presentasjon i gruppe.

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 sykepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er obligatorisk å
delta i ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne seg nye
ferdigheter krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
OD - 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
ferdigheter i tverrprofesjonell
samhandling.
MU - 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.
Bestått/ ikke bestått.
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Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · Har kunnskap om å lede og
organisere sykepleie til grupper av pasienter og
lede medarbeidere · Har kunnskap om kvalitet og
pasientsikkerhet innenfor nivåene i
helsetjenesten · Kjenner til risikofaktorer i
helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å
redusere pasientskader · Har kunnskap om
overordnede mål i helse- og sosialpolitikken, samt

Forelesninger

AK – Arbeidskrav – som
må være godkjent for å
ta eksamen

Det legges vekt på variasjon i
undervisningsopplegg fordi studentene
tilegner seg kunnskap ulikt.

SK - Individuell
skoleeksamen – 3 timer

Forelesning. Gjennom
introduksjonsforelesninger får studentene en
grunnleggende innføring i emnet, og får slik
muligheten til å tilegne seg kunnskap om
fagområde.

relevante lover og forskrifter
Har kunnskap om personsentrert ledelse · Kjenner
til verktøy og metoder for å drive innovasjon,
endring og kontinuerlig kvalitetsforbedring · Har
kunnskap om faktorer av betydning for
sykepleieres helse og arbeidsmiljø · Har kunnskap
om helse- og velferdstjenestens oppbygging.
FERDIGHET: · Kan reflektere over eksisterende
rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om
implementering av ny kunnskap og nye
arbeidsmetode · Kan identifisere og vurdere
risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø,
samt dokumentere og systematisk følge opp dette,
deriblant iverksette relevante tiltak. · Kan
planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i
samarbeid med pasienter og pårørende.

Caseoppgaver
individuelt og i
grupper
Har kunnskap om
overordnede mål i
helse- og
sosialpolitikken, samt
relevante lover og
forskrifter.

AK - Caseoppgaver og dialogkafe. Gjennom
dialogkafe og jobbing med caseoppgaver både
individuelt og i grupper, vil studenten
opparbeide seg forståelse i faget.
SK - Eksamen. Individuell skoleeksamen gir
studenten mulighet til å vise kunnskap og
forståelse relatert til læringsutbyttene i
emnet, samt vise selvstendighet. Karakter A - F

GENERELL KOMPETANSE: · Kan lede og prioritere
oppgaver i sykepleietjenesten · Viser evne til å
identifisere behovet for kvalitetsutvikling, og kan
planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid
i samarbeid med pasienter og pårørende · Kan
planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg
overføring av pasienter mellom ulike enheter og
nivåer i helsetjenesten · Har innsikt i
kvalitetsindikatorer
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Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: - Har kunnskap om barn og unges
normale utvikling og særegne behov, inkludert
kunnskap om medvirkning og rettigheter - Har
kunnskap om folkehelse, forebyggende og
helsefremmende faktorer for barns og unges
fysiske og psykiske helse - Har kunnskap om
tverrprofesjonelt samarbeid for å legge til rette
for et koordinert, helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud. - Har kunnskap om psykososiale
risikofaktorer og helserelatert risikoatferd blant
utsatte grupper barn og unge og deres familier Har kunnskap om betydningen av sosial ulikhet
for barn og unges oppvekstsvilkår - Har
kunnskap om behov og tilrettelegging av
medfødt eller tidlig ervervet
funksjonsnedsettelse – Har kunnskap om
prosjektarbeid

Forelesninger/
nettforelesninger

OP – Oppgave/
prosjektoppgave i
gruppe 100/100

Forelesning/nettforelesning brukes for å
introduserer, belyser og systematiserer
relevant pensum fokus rettes på deler av
pensum som anses vanskelig å tilegne seg på
egenhånd.

FERDIGHETER: - Kan anvende kunnskap om barn
og unges behov for behandling og/eller tjenester
og kan sikre deres medvirkning og rettigheter Kan synliggjøre samfunnsmessige
helseutfordringer knyttet til barn og unges
familier
GENERELL KOMPETANSE: - Har innsikt i sosiale
og helsemessige problemer inkludert
omsorgssvikt, vold, overgrep, rus – og
sosioøkonomiske problemer - Kan planlegge og
gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe og i tråd
med etiske krav og retningslinjer - Kan bidra til
nytenkning og innovasjon i sykepleie til barn og
unge

Oppgaver og
arbeidskrav i grupper

AK – arbeidskrav
studentfremlegg 0/100
Godkjent/ikke godkjent
OD – Obligatorisk
deltagelse 0/100
Godkjent/ikke godkjent
OP og AK må være
godkjent før levering av
OP

OP – Oppgave i gruppe der studentene jobber
sammen og lærer av hverandre, og utfordrer
hverandre for å nå eks. læringsutbytte; Kan
samtale med barn, unge og deres familie om
tema som omsorgssvikt, vold og overgrep.
AK – arbeidskrav som gjennomføres som
fremlegg til medstudenter. Dette gir
studentene erfaring med ulike former for
kommunikasjon og samhandling. Målet for
gruppearbeidet med fremlegg er både faglig
og personlig vekst hos studenten.
OD – Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk trening og
samhandling med andre.
Kommunikasjonsutfordringer utvikles i
samarbeid, og krever en bevisst holdning til
egen og andres rolle.
OP - Eksamen– Oppgave i gruppe er valgt med
bakgrunn i emnets egenart med tanke på
kunnskapsutvikling, forståelse og
bevisstgjøring sammen med andre. 100/100.
Karakter A - F

Kan samtale med barn, unge og deres familie om
tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
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UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM
EMNE

LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP: · har bred kunnskap om kvalitet
og pasientsikkerhet ved skifte av omsorgsnivå
· har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners rolle i helse- og
velferdssystemet · kan oppdatere sin
kunnskap innenfor utfordringer i møte med
pasienter med sammensatte og komplekse
sykdomsbilder

Praksisstudier – Hjemmesykepleie - Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander og pasientforløp

VURDERINGS-FORM

FERDIGHETER: · kan anvende faglig kunnskap
for å initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonelt og tverrsektoriell
samhandling for å sikre et koordinert,
helhetlig og sammenhengende
behandlingsforløp · kan anvende kunnskap om
utredning, behandling og oppfølging for å
understøtte pasientens beslutningsgrunnlag ·
kan reflektere over og håndtere etiske
problemstillinger, samt justere egen praksis i
sin tjenesteutøvelse – Kan gjøre selvstendige
vurderinger og tiltak ved sammensatte og
komplekse pasientsituasjoner
GENERELL KOMPETANSE: · kan planlegge og
gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser
med pasienter, pårørende og andre
tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse
konflikter · kan planlegge og gjennomføre
målrettede tiltak som sikrer trygg overføring
av pasienter mellom ulike enheter og nivå i
helsetjenesten · tar ansvar for egen læring og
viser engasjement i sykepleieutøvelsen under
veiledning

BEGRUNNELSE
Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til eldre
pasienter under
veiledning av
sykepleiere som må
være kjent med
emnets
læringsutbytter og
vurderer studentens
oppnåelse av disse.
Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer
seg selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av
praksisveileder i samarbeid
med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke kunnskap og
ferdigheter som er tilegnet tidligere i studiet i
praktisk handling. Under veiledning har
studenten mulighet til å utvikle sin kompetanse.

I møter mellom
praksisveileder, faglærer og
student blir studentens
oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.

Studenten må være skikket til yrket og dette skal
vurderes fortløpende.

Det første møtet
gjennomføres midt i
praksisperioden der
studenten får muntlig og
skriftlig tilbakemelding på
oppnåelse av
læringsutbyttene, og
hvordan studenten skal
jobbe videre i praksisstudiet.
Det dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres
på samme måte som
midtvurdering på slutten av
praksisperioden. Studenten
blir da vurdert om oppnåelse
av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få
bestått praksisperiode.

PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget
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.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlige oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Skriftlig oppgaver i
praksisstudiet skal bidra til at
studenten jobber spesifikt
med et område for å tilegne
seg dybdekunnskap og bidra
til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.
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Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse og tjeneste utvikling – Kommune - og/eller
spesialisthelsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGS- OG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har kunnskap om ledelse og
organisering av helsetjenesten · har kunnskap
om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor
nivåene i helsetjenesten · kjenner til
risikofaktorer i helsetjenesten, og prinsipper
og tiltak for å hindre uønskede hendelser ·
kjenner til verktøy og metoder for å drive
innovasjonsprosesser, implementering og
kontinuerlig forbedringsarbeid

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet
hovedsakelig til eldre
pasienter under
veiledning av sykepleiere
som må være kjent med
emnets læringsutbytter
og vurderer studentens
oppnåelse av disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er tilegnet
tidligere i studiet i praktisk handling.
Under veiledning har studenten
mulighet til å utvikle sin kompetanse.

FERDIGHETER: · kan anvende kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og
veiledning i sin tjenesteutøvelse · kan
reflektere over eksisterende rutiner og
metoder på praksisplass, og kan ta initiativ til
dialog om implementering av ny kunnskap og
nye arbeidsmetoder · kan anvende metoder
for kvalitetsutviklingsarbeid · kan anvende
kunnskap om helsefremmende, forebyggende
og arbeidsinkluderende tiltak
GENERELL KOMPETANSE: · kan planlegge og
gjennomføre sykepleiefaglig ledelse · kan
planlegge og gjennomføre
kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med
pasienter, pårørende i tverrfaglig /tverretatlig
perspektiv · viser vilje og engasjement til å
utvikle egen sykepleierkompetanse under
veiledning

Studenten levere skriftlig
oppgaver relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten vurderer seg
selv ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir studentens
oppnåelse av læringsutbyttene
vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det dokumenteres i
eget vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgaver i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis.

Studenten må være skikket til yrket og
dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å få
praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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Praksisstudier - Psykisk helsearbeid– Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om psykisk helse og de
vanligste psykiske lidelsene og sykdommer · har
kunnskap om virkning og bivirkning av de mest vanlige
psykofarmaka · har kunnskap om lovverk som anvendes
innenfor psykisk helsetjeneste · har kunnskap om rus og
avhengighet

Utøvelse av
sykepleiefaget i
praksisfeltet til
pasienter med
psykiske lidelser
under veiledning
av sykepleiere
som må være
kjent med emnets
læringsutbytter
og vurderer
studentens
oppnåelse av
disse.

PR - Studenten blir vurdert
fortløpende av praksisveileder i
samarbeid med faglærer.

Studenten får mulighet til å bruke
kunnskap og ferdigheter som er
tilegnet tidligere i studiet i praktisk
handling. Under veiledning har
studenten mulighet til å utvikle sin
kompetanse.

FERDIGHETER: · kan anvende profesjonell
kommunikasjon og kompetanse i relasjonsbygging til
pasient og pårørende og i tverrfaglig /tverretatlig
samhandling · kan anvende faglig kunnskap for å
observere, vurdere, beslutte, iverksette og
dokumentere sykepleietiltak og evaluere effekten av
disse og justere ved behov · kan anvende kunnskap om
helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og
veiledere i sin tjenesteutøvelse · kan reflektere over
hvordan psykisk lidelse kan påvirke pasientens
opplevelse av egen livssituasjon · kan ivareta pasientens
helsefremmende, mestringsskapende og forebyggende
behov · kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg
truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette
tiltak for å forebygge slike hendelser
GENERELL KOMPETANSE: · kan vise engasjement og
selvstendighet og i tråd med yrkesetiske retningslinjer i
møte med pasienter, pårørende, medarbeidere og
andre samarbeidspartnere · har innsikt i
sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende dette for å bidra til god
folkehelse. · kan reflektere over egen faglig utvikling ·
tar ansvar for egen læring og viser engasjement i
sykepleieutøvelsen under veiledning

Studenten levere
skriftlig oppgaver
relatert til
fagområde i
praksisstudiet.
Studenten
vurderer seg selv
ved å skrive
egenvurdering i
oppnåelse av
læringsutbyttene.

I møter mellom praksisveileder,
faglærer og student blir
studentens oppnåelse av
læringsutbyttene vurdert.
Det første møtet gjennomføres
midt i praksisperioden der
studenten får muntlig og skriftlig
tilbakemelding på oppnåelse av
læringsutbyttene, og hvordan
studenten skal jobbe videre i
praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget
vurderingsskjema.
Sluttvurdering gjennomføres på
samme måte som midtvurdering
på slutten av praksisperioden.
Studenten blir da vurdert om
oppnåelse av læringsutbyttene er
tilfredsstillende for å få bestått
praksisperiode.
Skriftlig oppgave i praksisstudiet
skal bidra til at studenten jobber
spesifikt med et område for å
tilegne seg dybdekunnskap og
bidra til utvikling av
kunnskapsbasert praksis

Studenten må være skikket til yrket
og dette skal vurderes fortløpende.
PR - Eksamen: Studenten utøver
sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for
å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke
bestått
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Bacheloroppgave

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

VURDERINGS-FORM

BEGRUNNELSE

KUNNSKAP: · har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser i sykepleie, samt verktøy og
forskningsmetoder i utarbeidelsen av bacheloroppgaven. · kjenner
til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleie · kan
oppdatere sin kunnskap innenfor prosjektarbeid i sykepleie

Forelesninger,
seminar,
egenstudier,
veiledning og
arbeidskrav

O - Bacheloroppgaven
skrives i grupper på to
studenter.
Etter at studentene
har valgt tema for
oppgaven, vil de bli
tildelt en veileder.

Forelesninger belyser og
systematiserer deler av pensum,
spesielt det som anses vanskelig å
tilegne seg på egen hånd.
På seminarer jobber studentene
sammen med ulike avgrensede tema
innenfor pensum med veiledning av
faglærere. Dette for å oppnå
forståelse for læringsutbyttene både
på kunnskap og ferdigheter.
Egenstudier Studentene har hatt
teoriforelesninger tidligere og får
innføring i hvordan søke kunnskap på
egenhånd. Nå skal studenten jobbe
selvstendig med valgt problemstilling
under veiledning for å ferdigstille
oppgaven.
AK - Arbeidskrav 1 og 3. Studenten
leverer arbeidskrav som hjelper
studenten med å strukturere og
tilegne seg fagstoffet underveis.
AK - Arbeidskrav 2 som fremlegg
bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttene ved aktiv deltagelse
ved egen forberedelse, deltagelse der
spørsmål og diskusjoner kommer
frem og fagstoffet tilegnes ved å lære
av hverandre.

FERDIGHETER: · kan formulere en sykepleierelevant
problemstilling · kan gjøre rede for et sykepleiefaglig perspektiv
og anvende perspektivet i refleksjon og diskusjon av en
problemstilling · kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en sykepleiefaglig
problemstilling · kan anvende sykepleiefaglig kunnskap og
relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på en
teoretisk/praktisk problemstilling og begrunne valg i tråd med
kunnskapsbasert praksis · kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer
GENERELL KOMPETANSE: · har innsikt i relevante fag- og
sykepleieetiske problemstillinger · kan planlegge og gjennomføre
et sykepleiefaglig prosjekt som strekker seg over tid som deltaker i
en gruppe, og i tråd med etiske krav og akademisk skriving · kan
skriftlig formidle sentralt sykepleiefaglig fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger. · kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i sykepleie

AK - Arbeidskrav 1,
skriftlig innlevering
problemstilling og
tidsplan. Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent og settes
som vilkår for å få
karakter i emnet.
AK - Arbeidskrav 2,
fremlegg av foreløpig
prosjektbeskrivelse på
seminar. Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent, settes som
vilkår for å få karakter
i emnet.
AK - Arbeidskrav 3,
prosjektbeskrivelse (35 sider). Vurderes til
godkjent/ikke
godkjent, settes som
vilkår for å få karakter
i emnet.
OD – Obligatorisk
veiledning 2 ganger
pr.gruppe
Godkjent/ ikke
godkjent

O - Eksamen. Vurderingsformen skal
vise at studenten evner å utforme en
relevant problemstilling, og gjennom
selvstendig arbeid svare på
problemstillingen.
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

Fakultetets strategiske satsingsområder hva forskning gjelder er i 2019:
-

Praksis nær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.

-

Legemidler og legemiddelhåndtering.

-

Folkehelse og befolkningsundersøkelser.

Forskningsstrategien gjenspeiler undervisningsporteføljen ved fakultet, og skal bidra til at
den undervisning som gis er forskningsbasert og i tråd med fagområdenes forskningsfront.
I tillegg til internfinansierte ph.d.-prosjekter, hvis temaer sorterer under nevnte
satsingsområder, har fakultetet på nåværende tidspunkt en håndfull pågående
eksternfinansierte prosjekter i størrelsesorden 0,6–6 millioner NOK, som er finansiert
gjennom midler fra EU, NFR, Baltic Research Programme og Regionale forskningsfond.
Prosjektenes temaer er varierte:
-

Verdighet ved digital innovasjon innen eldreomsorgen

-

Samiske brukere

-

Nettbrettkommunikasjon i kreftsykepleie

-

Forbedre undervisningen i pasientsikkerhet

-

Tverrprofesjonell samarbeidslæring med lege- og sykepleiestudenter

-

SHOT undersøkelsen

-

Kultur og helse + SOF

-

Det er også et eller flere små prosjekter innen farmasi/legemiddelhåndtering

-

Delte stillinger (midler HMN)

-

Praksisutvikling (midler HMN)

-

Arbeidsrelatert Helse (samarbeid med NLSH)

Disse temaene gjenspeiles i studieprogrammet inne flere emner. Emnet Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv har tydelige læringsutbytter som omhandler samer som urfolk og
deres rettigheter, der ny forskningen er viktig å ta inn i studiet. Eldreomsorgen er relevant
tema på alle studieår og spesielt første studieår. Ny forskning innenfor verdighet og
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digitalisering er av betydning for studentenes forståelse og bevisstgjøring ved bruk av ny
teknologi innen tjenestetilbudene. Pasientsikkerhet skal være fokus på alle fire studieår
ifølge RETHOS og ny forskning tas inn i undervisningen.
Bachelor i sykepleie inneholder både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner.
Naturvitenskapelige emner som anatomi, fysiologi og biologi og patologi, sykdomslære og
farmakologi, dekkes av lærebøker der basalforskning hovedsakelig er lagt til grunn. Innen
behandling og prognose av sykdommer skjer det raske utviklinger og endringer som krever
at studentene presenteres for ny forskning ved at forskningsartikler inkluderes i pensum. Det
samme gjelder innenfor farmakologi med stadig nye medikamenter. Viser til vedlegg 6 som
gir en oversikt over de fagansattes forskning. Innenfor de samfunnsvitenskapelige emnene,
som det er mange av, blir studentene presentert for både vitenskapelige studier og
fagutviklingsstudier.
Følgende viser noen eksempler på artikler og bøker med egne fagansatte som forfattere, og
som pr. i dag er pensumlitteratur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karlsen, R. (2009). Profesjonell kompetanse. Sykepleien Forskning, 3, 198-204.
Sæterstrand, T. & Møllersen, A. (2010). Sykepleiernes erfaringer med brukerveiledning i psykiatriske
dagsentra. Vård i Norden 1, 19-24.
Vaismoradi, Mojtaba ; Turunen, Hannele ; Bondas, Terese (2013). Content analysis and thematic analy
sis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, September
2013, Vol.15(3), pp.398-405
Betty-Ann Solvoll m.fl. En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv. Open Access.
Vaismoradi, Mojtaba ; Wang, Inger‐Lise ; Turunen, Hannele ; Bondas, Terese (2015). Older people's ex
periences of care in nursing homes: a meta‐synthesis. International Nursing Review
Granum, Vigdis ; Opsahl, Gry ; Solvoll, Betty-Ann (2012). Hva kjennetegner kritisk
tenkning? Sykepleien forskning, 2012, Nr. 1, pp.76-84
Brinchmann BS. Etikk i sykepleien. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2016.
Kari Ingstad (2019). Organisasjon og ledelse i helsefag og sykepleie. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN
978-82-05-52272-5) Bok, 224 s.
Brataas, Hildfrid V.; Evensen, Aud Emilie; Ingstad, Kari (2019): Pedagogisk praksis i sykepleie.
Gyldendal Norsk Forlag A/S (ISBN 9788205514027) Bok 295 s.
Nordtug, Bente; Sjöblom, Lena-Mari; Wannebo, Wenche (2014). Sammen fremmer vi helse.
Helsefremming gjennom sosial støtte og samhandling. Forlaget Helse-Frelse (ISBN 978-82-93074-11-3)
Bok 154 s., enkelte kapitler brukes som støttelitteratur.
Ingstad, Kari. Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-443525). Bok 237 s.
Olsen, Lars Andre, Kofoed, Eva, Rygg, Lisbeth Ø., Norheim, Bjørn, Toverud, Kari (2018). Håndtering av
legemidler. ISBN 978-82-02-56752-1. Bok 200 s
Forfatter: Brinchmann, Berit Støre ; Moe, Cathrine ; Valvik, Mildrid Elisabeth ; Balmbra, Steven ; Lyngm
o, Siri ; Skarbø, Tove (2017) An Aristotelian view of therapists' practice in multifamily therapy for youn
g adults with severe eating disorders. Tidsskrifttittel: Nursing ethics 969733017739780, 2017-01-01

72

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

Studentene møter krav om lesing og kritisk vurdering av litteratur, inkludert vitenskapelige
artikler, tidlig i studiet. Allerede på emnene Helsepersonells felles kunnskaps- og
verdigrunnlag og Grunnleggende sykepleie i første semester får studentene arbeidskrav der
de skal anvende fag- og forskningsartikler.
Emnet Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom har læringsutbytte som
krever bruk av forskning. Innen dette emnet jobber studenten med arbeidskrav der de skal
bruke aktuelle fag- og forskningsartikler i tillegg til pensumlitteratur, for å belyse en valgt
problemstilling. Innenfor de ulike emnene i studiet, både i teoriemner og praksisemner, blir
det gitt arbeidskrav der studenten må bruke aktuell forskning for å sikre at besvarelsen er
kunnskapsbasert. Disse arbeidskravene vil bli utarbeidet i samarbeid mellom emneansvarlige
for emnene og emneansvarlig for bacheloroppgaven slik at det blir progresjon og utvikling i
den grunnleggende opplæringen i bruk av vitenskapelig forskning og faglig utviklingsarbeid.
På Bacheloroppgaven får studentene i noen tilfeller anledning til å bidra inn i ansattes
forskningsprosjekter.
Studentene møter ikke bare forskningsbasert faglig innhold i studiet. Det benyttes også
forskningsbasert undervisningsform som team-basert læring3.
Den studentaktive læringsformen Supplemental Instruction (SI). SI er et komplement til
vanlig undervisning, der viderekomne studenter veileder nye studenter. SI er en
læringsmodell som innebærer at studenter som deltar i ett emne, får veiledning av
studenter (SI-ledere) med tidligere erfaringer fra det samme emnet. FSH har etablert et
pilotprosjekt studieåret 2019/2020 hvor to emner, et ved Farmasi og et ved sykepleie (Mo i
Rana) prøver ut SI. Her er det valgt ut to emner som oppfattes som særlig krevende for
studentene å fullføre.
Fakultetet skal ha økt fokus på forskning på egen utdanning, hvor simulering som metode vil
være første fokusområde. I samråd med studentene er det gjennomført mindre

3

Michaelsen LK, Pharmelee DX et al. Team-based learning for health professions education. A guide to using
small groups for improving learning 2008; 1st ed. Stylus publishing, LLC, Virginia.
2 Williams B, Reddy P. Does peer-assisted learning improve academic performance? A scoping review. Nurse
education today. 2016;42:23-9.
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pilotprosjekter med uttesting av virtual reality og 360 grader videofilmer i
kommunikasjonstrening. Forskningsgruppen for simulering (Research group for advanced
performance and simulation) har for tiden inne to søknader til NFR, og sender også inn
søknad til ERC, DIKU og Nordforsk i forbindelse med utdanningsforskning. Fokus for disse
prosjektene er studentaktive læringsformer og digitalisering.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Viktigheten av studentutveksling og fokuset fakultetet har på studentutvekslinger er
forankret i «Strategiske mål og handlingsplan 2018-2020», hvor det står at studentutveksling
krever særlig oppmerksomhet. FSH har ansatt internasjonal rådgiver i 100 % stilling ved
fakultetet. Stillingen skal koordinere og støtte opp om internasjonalisering i både forskning
og utdanning, og mobilitet av både ansatte og studenter, samt samarbeide tett med
internasjonale partnere. Stillingen skal sørge for at fakultetet til enhver tid er oppdatert på
status og trender innen internasjonal utdanning, forskning og samhandling i
universitetssektoren, samt stimulere til at det søkes om eksterne forskningsmidler for
internasjonal samhandling.
Utveksling og studier internasjonalt er hovedsakelig praksisstudier, men også teori, og fokus
på læringsutbyttene i Nord universitet sitt studieprogram for det aktuelle semesteret. Det er
lagt opp til to emner der det undervises på engelsk; Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og
Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. I disse emnene
er det lagt opp pensumlitteratur på engelsk, og tilrettelagt for innreisende studenter. Det er
også lagt opp til engelsk pensum i andre emner, og studentene søker og anvender engelske
artikler og annen engelsk litteratur i oppgaver gjennom alle fire studieår.
Studentene som reiser på utenlandsopphold som tilbys i studiet, tilegner seg internasjonal
erfaring og kunnskap under studiene i utlandet. For de studentene som ikke benytter seg av
utvekslingstilbud, får kunnskap i tematikken gjennom emnet Sykepleie i flerkulturelt
perspektiv. I dette emnet får studentene kunnskap om det flerkulturelle samfunn og
kulturelle forskjeller og likheter mellom mennesker. De får innsikt i hvilken betydning kulturog språkbakgrunn har for pasientens helse- og sykdomsforståelse og skal kjenner til sider
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ved globale helseutfordringer ved sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv. Det
flerkulturelle samfunn krever også at studentene har tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å kunne møte pasienter med ulik kulturell bakgrunn. Som nasjonal
sluttkompetanse skal studentene ha kunnskap om og forståelse for samer som minoritet,
som også belyses i emnet.
I 2019 har fakultetet fokuset på kartlegging av samarbeidsavtaler, både eksisterende og nye,
for å sikre kvalitet og økt mobilitet og forskning. Dette har krevd mye kommunikasjon med
partnere og stor innsats for nettverksbygging, og har hittil resultert i bl.a. «gjenopplivning»
av to eksisterende avtaler i «dvale» (Gøteborg Universitet og Swanea University), tildeling
av midler gjennom Erasmus+ global for ansattmobilitet med Augustana University, og
bredere nettverk og prosjektspirer.
Fakultetet er også i kontakt med Savitribai Phule Pune university (SPPU) og Dr. D.Y.Patil
(DPU) College of nursing (privat universitet i Pune, India). Det pågår en søknadsprosess om
et DIKU-finansiert prosjekt; Internabroad. Dette prosjektet gir muligheten til å ta avsluttende
praksisemne i Pune, India. SPPU og DPU samarbeider for å tilby våre studenter et
praksisopphold hvor studentene som reiser ut får mulighet til å nå læringsutbytter som
tilsvarer læringsutbytter i FSH sitt studieprogram. DPU skal fasilitere praksisen hvor
studenten skal få et helhetlig innblikk i indisk helsevesen gjennom praksis i tre nivåer som er
privat, offentlig og lokalt.
Målet for arbeidet med internasjonalisering er tilrettelegging som gir handlingsrom og
muligheter for at både ansatte, studenter og forskere skal kunne internasjonaliseres
gjennom inn- og utveksling, og samarbeid. Deltidsstudentene i Vesterålen har det samme
tilbudet som heltidsstudenter.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
I utviklingen av nytt studieprogram for heltid og for deltid har det vært fokus på
internasjonalisering. I studieprogrammet for heltid er lagt til rette for utveksling i to hele
semester, femte og sjette semester, og i fjerde semester er mulig å ha utveksling i 14 uker.
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For deltidsstudentene er utvekslingssemestrene som er aktuelle for deltidsstudenter femte,
sjette, sjuende og åttende semester. Erfaring viser at deltidsstudentene benytter seg lite av
muligheten for utenlandsopphold i studiet selv om de får samme informasjon og tilbud.
Vesterålen tar imot innreisende studenter, men også her har det vært svært få.
Fakultetet svarer til KDs finansieringsnøkkel om at studenter som er på utveksling over 3
måneder, gir uttelling. I tillegg gir det fakultetet større muligheter for å jobbe frem flere
samarbeidspartnere med universiteter i land lengre unna, som i USA og Australia. Per i dag
er det bare Augustana i USA vi har samarbeidsavtale med, hvor tredje års - studentene er på
utveksling i et helt semester.
Fakultetet har mange utvekslingsavtaler for Bachelor i sykepleie. Her følger en kort
presentasjon av de avtalene med mest aktivitet:
Augustana University, USA (290):
Denne avtalen har eksistert og har fungert godt i mange år. Studentene har både
teori og praksis og får karakterutskrift fra Augustana for dette semesteret. FSH
sender 5-6 studenter hver høst, og tar imot studenter for 3 uker i januar hvert år. For
studentene som kommer fra Augustana blir det laget et eget opplegg hvor de får litt
teori og litt praksis. Nylig har vi fått invilget midler gjennom Erasmus+ global
mobilitet til ansattutveksling med Augustana. Bevilgningen gjelder totalt 5
ansattutvekslinger, 1 uke per utveksling, i løpet av en treårig prosjektperiode. Dette
vil bidra til et sterkere samarbeidsforhold ved at ansatte får mer kjennskap og
eierskap til institusjonene, noe som igjen vil forenkle samarbeidet til å utvikle tilbudet
for studentutveksling. Det er startet en diskusjon mellom institusjonene om FSH kan
sende studenter til Augustana også på vårsemesteret.
Gøteborg universitet, Sverige (476):
Dette er en gammel avtale som er vekket til liv igjen. Regnes som en viktig avtale med
god kommunikasjon mellom institusjonene, og mulighet for å utvide avtalen til å
være aktuell for flere semestre.
Windesheim University of applied sciences, Nederland (527):
En avtale med en institusjon som er populær for mange fakultet på Nord universitet.
FSH sender studenter i praksis dit hvert år. Det er startet en dialog med
internasjonalt kontor ved Windesheim University of appliend sciences om å utvide
avtalen.
Metropolitan University college, Danmark (543):
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Danmark er kanskje det mest populære av de nordiske landene for utveksling. Dette
er en institusjon vi med fordel kan promotere i større grad, og mulig fakultetet kan
sende studenter dit på flere semester.
University of Ulster, Nord Irland (566):
En aktiv og velfungerende avtale. Spennende reisemål, og fint samarbeid. En avtale vi
med fordel kan forsøke å utvide fra bare praksis til å inkludere praksis og teori, samt
sende studenter dit på flere semester.
University of Swansea, England (645):
Avtalen er under utvikling, og vil etter all sannsynlighet utvides til å inkludere flere
studenter på sykepleie hvert år.
Universidad Católica San Antonio de Murcia, Spania (667):
Aktiv og populær praksisavtale i Spania. Vi både sender og tar imot studenter, samt
at kommunikasjonen er god. Muligheter for at avtalen kan utvides til å sende flere
studenter ut hvert år.
Haydom School of Nursing, Tanzania (563):
Svært populær praksisavtale da det er et eksotisk tilbud for studenter. En avtale som
må fornyes. Det vil da være en fordel om opphold for studentene blir lengre enn to
måneder og utvides til å inkludere flere studenter.
University of Haifa, Israel (570):
Populær avtale da Israel er et eksotisk tilbud for studenter. Avtalen er aktiv, men
fakultetet er usikker på hvordan vi går videre med denne pga det politisk vanskelig
område Haifa befinner seg i. Studentene er svært fornøyde med tilbudet, og er en av
de avtalene med høyest søkertall på. Studentene har både praksis og teori. Avtalen
bør utvides til å inkludere flere studenter.
Madagaskar (572):
Praksisavtale på Madagaskar som er svært populær da det er et eksotisk tilbud for
studenter. Avtalen må fornyes og da vil det være en fordel med et lengre opphold for
studentene, og at tilbudet utvides til å inkludere flere studenter.
Ikke aktive avtaler:
For noen av de internasjonale avtaler fakultetet har, er det svært liten aktivitet, eller er ikke
aktive i det hele tatt. Noen av avtalene er fortsatt gyldige fordi de er en del av et Nordplusnettverk og kan søkes av studenter. Disse avtalene er kategorisert i denne sammenheng som
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«ikke aktive» fordi vi ikke har sendt eller tatt imot studenter fra institusjonen på mer enn 2
år. Andre avtaler, under Erasmus+, er fortsatt gyldige men uten aktivitet. Turku University of
applied science, Finland (323) er et eksempel på en Erasmus+ avtale uten aktivitet på
sykepleie, men hvor en dialog er startet for å få aktivitet. Følgende avtaler har svært liten
aktivitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

193 (NORDPLUS) Peqqissaanemik Ilinniarfik, Greeland
265 (NORDPLUS) University College of Borås, Sverige
323 (ERASMUS+) Turku University of applied science, Finland
354 (NORDPLUS) Malmö Universitet, Sverige
383 (NORDPLUS) Luleå Univeristy of Technology, Sverige
391 (NORDPLUS) University College Syddamnark – UC SYD, Danmark
461 (NORDPLUS)Karlstad universitet, Sverige
526 (NORDPLUS) Linnæus uniersitet, Sverige
538 (NORDPLUS) University College Syddamnark – UC SYD
539 (NORDPLUS) Vaasa Polytechnic, Finland
540 (NORDPLUS) Mitt universitet, Sverige
541 (NORDPLUS) Växjo University, Sverige
548 (NORDPLUS) Metropolitan University college, Danmark
554 (NORDPLUS) Blekinge Institute of Technology, Sverige
555 (NORDPLUS) Laurea University of Applied Sciences, Finland
583 (ERASMUS+) Novia, Finland

Nedenfor i tabell 12 er alle internasjonale utvekslingsavtaler for Bachelor i sykepleie listet
opp. Fakultetets internasjonale avtaler (vedlegg 7) og Fakultetets internasjonale avtaler
Nordhelse (vedlegg 8).

Tabell 12: Internasjonale avtaler

Avtal
eid i
FS:

Sted

Institusjon

Studies
Kontakt
ted

Antal
l
plass
er:
stude
nt

Antal
l
plass
er:
lærer

I
bruk
(iføl
ge
FS)

Nordpl
us

193 Greeland

Peqqissaanermik Ilinniar Nordla
fik
nd

Else Thygesen

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

236 Sverige

Ersta Sköndal University Nordla
College
nd

Vera Dahlqvist

Ikke
satt

Ja
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Nordpl
us
Nordpl
us

Bilater
al
Nordpl
us

237 Danmark

265 Sverige

290 USA

298

Faroe
Islands

Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole

Nordla
nd

University College of Bo Nordla
rås
nd
Nordla
nd og
Augustana University
Trøndel
ag
Sjúkrarøktarfrødiskúli F Nordla
øroya
nd

Lene Folkmann Ikke
Ipsen
satt

Ja

Elisabeth
Lindberg

Ikke
satt

Ja

Ben Iverson

5 stk
i
2019

Ja

Johild Dulavik

Ikke
satt

Ja

323 Finland

Turku University of
applied science

Nordla
nd

Hanna Peussa

Nordpl
us

354 Sverige

Malmö Universitet

Deltid

Viktoria Supran Ikke
ovich
satt

Nordpl
us

383 Sverige

Luleå University of
Technology

Nordla
nd

Ikke
satt

Nei

Erasm
us+

Nordpl
us

University
391 Danmark College Syddamnark –
UC SYD

2

2 Ja

Ja
(?)

Nordla
nd

Erasm
us+

392 Danmark

University College
Absalon

Nordla
nd

Nordpl
us

442 Danmark

University
College Lillebælt – UCL

Nordla
nd

Tine Milling

Ikke
satt

JA

Nordpl
us

461 Sverige

Karlstad universitet

Nordla
nd

Josefin
Rönnqvist

Ikke
satt

Nei

Erasm
us+

470 Spania

University of Alicante

Trøndel Dori Urbàn,
ag
Elena Agulló

ikke
satt

Ja

476 Sverige

Gøteborg universitet

Nordla
nd

526 Sverige

Linnæus universitet

Trøndel
ag

Windesheim University
of applied sciences

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Erasm
us+
Nordpl
us

Erasm
us+

527

Nederla
nd

Annelie Hyllner
/ Rebecca
Törnqvist

2

Ikke
satt

Ja

Nei

2

2 Ja
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University
538 Danmark College Syddamnark –
UC SYD

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

539 Finland

Vaasa Polytechnic

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

540 Sverige

Mitt univsersitet

Trøndel
ag

ikke
satt

Nei

Nordpl
us

541 Sverige

Växjo University

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

Erasm
us+

543 Danmark

Metropolitan University Trøndel
college
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

548 Danmark

Metropolitan University Trøndel
college
ag

Ikke
satt

Nei

Nordpl
us

554 Sverige

Blekinge Institute of
Technology

Trøndel
ag

Ikke
satt

Ja

555 Finland

Laurea University of
Applied Sciences

Trøndel
ag

Ikke
satt

Nei

563 Tanzania

Haydom School of
Nursing, Tanzania

Trøndel
ag

Ikke
satt

Ja

University of Ulster

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

University of Haifa

Trøndel
ag

Ikke
satt

Trøndel
ag
Trøndel
ag
Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Ikke
satt
Ikke
satt

Nordpl
us

Nordpl
us

Praksis
Erasm
us+
Praksis
Praksis
Praksis
Erasm
us+

566

570 Israel
572

Nordpl
us

Madagas
kar

580 Spania

Solgården

583 Finland

Novia

586
Erasm
us+

Nord
Irland

Nederla
nd

Christian University of
Professional Education

587 Danmark VIA University College

2

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

Trøndel
ag

Ikke
satt

2 Ja
Ja
Ja
Ja

1

1 Nei

2

1 Ja

Ja
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Erasm
us+

Erasm
us+

Erasm
us+
Erasm
us+

Erasm
us+

Università Vita-Salute
San Raffaele

Trøndel
Elena Popova
ag

2

2 ja

645 England

University of Swansea

Nordla
nd (og David
trøndel Gallimore
ag)

2

1 Ja

646 Finland

Saimaa University of
Applied Sciences

Nordla
nd

University of the West
of Scotland

Trøndel
Ruth Deery
ag

Universidad Católica Sa
n Antonio de Murcia

Trøndel
Malvin Torsvik
ag

638 Italia

660

Skottlan
d

667 Spania

Johanne
Alteren

2 Nei

2 Nei

4

1 Ja

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Nord universitet har overordnede samarbeidsavtaler med Helse Nord og Helse Midt, med
underliggende avtaler per helseforetak (Helse Nord-Trøndelag HF og Helgelandssykehuset og
Nordlandssykehuset), samt med de fleste kommuner som blir brukt i forbindelse med
avvikling av praksisstudier til studentene. Disse avtalene gjelder både heltidsstudiet og
deltidsstudiet.
Ved tidligere Universitet i Nordland var det mange avtaler som var gamle, og en del avtaler
var ikke tilgjengelige. For alle kommuner som ikke hadde signerte samarbeidsavtaler, ble det
sent ut midlertidige samarbeidsavtaler, gjeldende for ett år, frem til 30.06.2020. Det mangler
fortsatt 10 samarbeidsavtaler som fakultetet ikke har fått returnert signert. Det er purret på
returnering av signerte samarbeidsavtaler per telefon og alle vi har vært i kontakt med har
gitt en positiv tilbakemelding i forbindelse med signering.
Bachelor i sykepleie, deltid – 4 år, skal tilbys fra studiested Vesterålen og tilhørende
praksisfelt er Vesterålen og Lofoten. Det er 10 kommuner i denne regionen som fakultetet
benytter i forbindelse med avvikling av praksis til studenter på Bachelor i sykepleie, deltid – 4
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år (vedlegg 9, 10, 11, 12, 13). Nordlandssykehuset har lokalsykehus i Lofoten og Vesterålen
som i første omgang skal benyttes i forbindelse av avvikling av praksis i
spesialisthelsetjenesten ved Bachelor i sykepleie deltid – 4 år (vedlegg 10). Ved eventuelle
utfordringer i forbindelse med praksisplasseringer av studenter vil praksisfeltet til hele Nord
universitet kunne brukes, se vedlegg 9, 11, 12, 13.
I forbindelse med revidering av samarbeidsavtaler og praksisfeltet vil det jobbes med
avklaring i forbindelse med praksisavvikling og praksisplasser.
Signering av forlengelser av samarbeidsavtaler og midlertidige samarbeidsavtaler, er gjort i
påvente av utvikling av nye felles samarbeidsavtaler som signeres i løpet av våren 2020. Det
settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem nye samarbeidsavtaler. Dette arbeidet vil
starte i januar 2020. Praksisleder for fakultetet, som skal ha overordnet ansvar for praksis
ved hele FSH, ansettes 01.01.2020 og skal lede arbeider med å utvikle nye
samarbeidsavtaler.
Nord deltar i ulike samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i helse-, velferdsog omsorgstjenestene. Formålet er at organene skal bidra til at kommuner, helseforetak og
utdanningsinstitusjoner samhandler på overordnet nivå, med formål om å utvikle nødvendig
kompetanse og forskningsbasert kunnskap til å realisere intensjonene i velferdsreformene
og styrke kvaliteten i helse-, velferds- og omsorgstilbudet til befolkningen.
Organet kan initiere samarbeidsprosjekter som stimulerer til økt fokus på praksisnære
forskningsprosjekter, innovasjon for å skape gode og dynamiske helse-, velferds- og
omsorgstjenester samt å øke tilgjengeligheten til utdanningene i hele fylket gjennom å ta i
bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler. Organet skal i tillegg ha oppfølging av
rammeavtaler og tjenesteavtaler samt utarbeide en fireårig handlingsplan, med årlige
rulleringer.
Nord tilbyr også samarbeidsmidler som stimuleringstiltak for å utvikle praksisnære
prosjekter. Midlene utlyses årlig. Prosjektene skal være et samarbeid mellom praksisfelt og
Nord universitet. Samarbeidsmidlene har bidratt til å øke refleksjon, heve kvaliteten og
utvikle nye veiledningsmetoder i praksis.
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I henhold til samarbeidsavtaler, møtes sykehus og Nord universitet / kommuner og Nord
universitet i praksisråd. Rådet møtes 2 ganger i året. Her sitter medlemmer fra praksis,
tillitsvalgte studenter, emneansvarlige og praksisansvarlig på Nord. Praksis har valgt ut sine
medlemmer som representerer sine praksisfelt. Praksisrådet skal bidra til kvalitets utvikling
av studietilbudet for studenter i praksis, sikre medbestemmelse fra studenter, ivareta
løpende samarbeid og sikre god arbeidsflyt og dialog mellom partene. Her diskuteres også
utviklingsprosjekter og deler viktige opplysninger som er relevant for hverandre og
studentenes praksis.
Nord universitet inviterer praksisveiledere til samlinger for faglig påfyll. Tema som
gjennomgås er plan for praksis, skikkethetsforskrift, medikamenthåndtering, etiske dilemma,
systematisk klinisk undersøkelse og vurdering, samhandling, brukerperspektiv og
tverrprofesjonalitet. Det settes søkelys på å trygge sykepleierens rolle som praksisveileder,
og legger til rette for dialog rundt veiledning. Gjennom denne jevnlige kontakten mellom
praksisfeltet og fakultetet sikrer fakultetet at praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet.
Praksisråd avholdes i Vesterålen og Lofoten i februar og september. Kommunene som er
representert, er de som tar imot flest studenter. Det avholdes også praksisråd ved NLSH
Vesterålen og Lofoten. Der er avdelingsledere representert. Praksiskoordinator, faglærere og
studentrepresentanter møter i rådet. Kommunen velger sine representanter, og det skal
være sykepleiere eller annet relevant personale med lederansvar.
Fakultetet har også tradisjon for å samle studentene før de starter opp i praksis, hvor
praksisfeltet inviteres inn for informasjon m.m. Fagansatte deltar på forskningsdager og
arrangerer karrieredag for sykepleiestudenter, og dette er en arena hvor praksisfeltet
inviteres inn for å treffe studentene.
Praksisveiledere som veileder Fakultetets sykepleiestudenter har en Bachelorgrad og flere
har spesialisering innenfor sykepleie. Det er sendt ut forespørsler til praksisplasser for å
kunne vise til oversikt over praksisveiledere og deres kompetanse Jf Vedlegg 20
Praksisveiledere. Denne oversikten er mangelfull da avdelinger ved helseforetaket og
kommuner ikke har akseptert å gi oss dokumentasjon som etterspørres i vedlegg 9, med
bakgrunn i GDPR forskriften (General Data Protection Regulation, forkortet GDPR). Videre
83

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

påpekes at slike navnelister kun gir et øyeblikksbilde av aktuelle veiledere, og med det i seg
selv ikke gir noen «kvalitetsgaranti». Kvalitetssikring av kompetente praksisveiledere gjøres i
forkant av hver praksisperiode. Institusjonenes ansvar for å sikre at praksisveilederne har
relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet, dekkes gjennom samarbeidsavtaler
mellom FSH, helseforetak og kommuner, samt tett samarbeid under arbeidet med
praksisplassering. I utarbeidelse av nye samarbeidsavtaler, som beskrevet over, vil kvalitet
på praksisveilederne tas inn ved at det skrives inn at praksisfeltet er ansvarlig for at
praksisveilederne har riktig kompetanse til riktig profesjon. Ved å samordne praksisstudiene
for å sikre likelydende avtaler, på rett nivå og med rett detaljeringsgrad i både spesialist og
primærhelsetjenesten, vil dette sikre like rammebetingelser for studentene, fagmiljøene og
praksisfeltet. FSH er kjent med at UHR-HS er involvert i spørsmål om nasjonal mal for
samarbeidsavtaler mellom UHI og aktører og tjenesteledere i praksisfeltet. Ved
utarbeidelsen av samarbeidsavtaler vil FSH skjene til dette arbeidet.
På generell basis til både §2-2 og §2-3 bemerkes at man ikke kan sammenligne
grunnskolelærerutdanning og sykepleierutdanning på disse punktene. I lærerutdanningen
har den enkelte veileder betaling for å være praksisveileder, og det er derved enklere å få
oversikt. Veiledning av sykepleiestudenter har ikke en slik ordning.
Praksisstudiene for deltid i Bachelor sykepleie ved Nord universitet krever
praksisplasseringer. På andre studieår skal hver student ha 12 uker praksisstudier i
kommunehelsetjenesten som krever praksisplasseringer på ca. 50 studenter i Vesterålen. På
andre og tredje studieår skal hver student ha 7 + 8 uker praksisstudier i
spesialisthelsetjenesten der det samme antall studenter skal praksisplasseres. På tredje og
fjerde studieår skal studentene ha praksisstudier på som fordeles på tre ulike perioder i
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der hver student skal ha 6 + 7+ 7 uker
praksisstudier. Dette gir et bilde av omfanget av praksisstudiene og hvilke utfordringer som
ligger i dette med tanke på antall praksissteder og praksisplasser. Gode samarbeidsavtaler,
arena for dialog mellom praksissteder og universitet der vi er sammen om utvikling av
kvalitet i praksisstudiene, samt enkle og ryddige rutiner må være i fokus for å lykkes. Dette
ivaretas ved måten sykepleierutdanningen i Nord universitet jobber og ved de videre
planene i dette som beskrevet over.
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Fakultetet ser på muligheter for bruk av delte stillinger mellom universitetet og praksissted.
Disse stillingene skal bidra til kompetanseutveksling og samarbeid for å bedre kvalitet i
praksisstudiene. Eksempelvis 60/80 % ansatt ved universitetet og 40/20 % ansettelse ved
praksissted. Det må jobbes med utvikling av stillingsbeskrivelse for delte stillinger, som må
utarbeides i samarbeid med praksisfeltet.
I Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3 står det at som
hovedregel skal praksisveiledere ha formell veiledningskompetanse. Det er lagt til rette for
at praksisveiledere kan få denne videreutdanning ved at Nord universitet tilbyr
Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 (10 sp) fra høsten 2019 og
Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 (20 sp) fra høsten 2020, og jobber for at alle
praksisveiledere skal få tilbud om å ta Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 og 2.

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
eksternt

Vedlegg 1 og 2
Vedlegg 7 og 8
Vedlegg 7og 8
Ikke relevant

Signert(e) praksisavtale(r)

Vedlegg 9, 10,
17

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.)

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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4. § 2.3 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.

Deltidsstudiet er bygd på samme studieprogram som for heltidsstudiet med samme emner
og pensum som tilsvarer 180 studiepoeng. For heltid fordelt på 3 år og for deltid fordelt på 4
år. Deltidsstudentene er tilstede på studiestedet på samlinger 4 – 7 ganger pr.studieår
(tabell 4). Gjennomføringen av studiet utenom samlingene foregår ved selvstudie og
fleksible læringsformer på nett. Antall studenter ved studietilbudet for deltid er for
Vesterålen beregnet til ca.50 studenter som tas opp hvert år. Antall studenter totalt er
ca.180. Ved å gjennomføre studiet på 4 år og beregne antall studenter slik det gjøres, kan
lærerressursen være lavere enn for gjennomføringen på heltidstudiet.
Det er 5,4 årsverk fordelt på 8 ansatte knyttet direkte til bachelor sykepleie i Vesterålen
(tabell 14). For studieåret 2019/2020 bidrar 8 av disse stillingene direkte med undervisning
og forskning tilknyttet studieprogrammet bachelor sykepleie ved deltidsstudiet. Fagmiljøet i
Vesterålen tilsvarer 5,4/180 = 0.03 årsverk pr. student og 8/180 = 0,04 fagansatt pr. student,
som er ca.22 studenter pr. fagansatt. Dette er lavere tall enn for heltidsstudiet der
fagmiljøets størrelse tilsvarer 81,4/1220 = 0.06 årsverk pr. student og 86/1220 = 0.07
fagansatt pr. student, som er ca. 14 studenter pr. fagansatt.
Erfaringer fra studietilbudet i Vesterålen tilsier at antall studenter og antall fagansatte er
tilfredsstillende for gjennomføringen av studiet. Som beskrevet tidligere er emnegruppene
de samme for heltids- og deltidsstudiet. Den kompetansen emneansvarlige og
emnegruppene bidrar med i arbeidet med emnene, anvendes direkte inn i deltidsstudiet,
med innhold i emnene, pensum og arbeidskrav. I tillegg vil fagpersoner i fagmiljøet innenfor
bachelor sykepleie i FSH bidra med kompetanse og undervisning (streamet undervisning,
opptak, nettoverføring m.m) i ulike deler i studieprogrammet der det er behov, jfr. tabell 15.
Nettoverføring og streamet undervisning utvikles og anvendes for begge studiene, eksamen
utarbeides av emnegruppene og gjøres likt.
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Det er fastsatt arbeidstidsprinsipper for fakultetet at alle ansatte i 100% stilling skal jobbe
1687 timer i løpet av et år. FoU-tid for fast ansatte angitt i %: Professor 50%, Dosent 40%,
Førsteamanuensis 40%, Førstelektor 30%, Universitetslektor 10% og Høgskolelærer 10%.
Dette tilsier at andel pedagogisk tid for professorer er 842 timer, for dosenter og
førsteamanuenser er 1013 timer, for førstelektorer 1185 timer, for universitetslektorer og
universitetslærere 1519 timer.
Oversikt over fagmiljøet i Vesterålen i tabell 14 som bidrar med mer enn 0,1 årsverk i
studiet, og tabell 15 viser en oversikt over fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk
i studiet, som ikke er ansatt i Vesterålen, men er en del av fagmiljøet. De som bidrar med
mindre enn 0,1 årsverk har oppgaver på deltidsstudiet hovedsakelig som forelesere og
sensorer. I tillegg kommer emneansvarlige som er satt inn i tabell 15 på det grå feltet. Disse
bidrar direkte inn i studiet ved å utarbeide emnene med innhold, pensum, oppgaver og
eksamensoppgaver (som beskrevet tidligere i søknaden).
Fakultetet er på generell basis i en presset økonomisk situasjon og antall ansatte og antall
studenter må dimensjoneres også i hht til dette.
Tabell 14: 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

2

8

9

10

Årsver Undervisning
Ekstern
ki
spraksiserfarin
andre /veiledningsg5
studier område i
studiet
oppgi
studiu
m
og inst.
Navn4

Totalt U&V FoU Annet

Antall Årstall
år

3

Ann-Kristin
Lektor 100%/fas 1,0 0,9 0,1
Robertsen
t
Hanne-Vibeke
Høgskolelærer 100%/fas 1,0 0,9 0.1
Jensen
t
Vakant utlyst psykisk Førsteamanuensis/lekt
100% 1.0 0.9 0.1
helsearbeid
or
*Inger-Lise
Magnussen
*Liv Mari Brandt
Rita Solbakken

Førsteamanuensis 100%/fas 1,0 0,4 0,4
t
Lektor 100%/fas 1,0 0,9 0,1
t
Stipendiat 100%/fas 1,0 0,25 0,75
t

0,2
maste
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Berit Mosseng Sjølie

Lektor 100%/fas
t
Stipendiat 100%/fas
t
SUM

Trude Anita Hartvigse
n

1,0 0,9 0,1
1,0 0,25 0,75
8,0 5,4

*Går av med pensjon i løpet av studieåret 2019/2020
**Mangler CV fra vitenskapelig ansatt

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, IkkeH/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.

Tabell 15: Fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

9

10

11

Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansettelsesforhold

Formell
pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern
praksiserfaring

Antall Årstall
år

Anne Deinboll Universitetslektor

H/fast

Grunnleggende spl/somatisk
sykepleie
Somatisk
sykepleie/sykdomslære

Rita
Lundestad

Universitetslektor

Gerd
Jakobsen

Universitetslektor

H/fast

Geriatrisk sykepleie og psykisk
helse

Førstelektor

H/fast

sam.vit/organisasjon og ledelse

Åsmund
Didriksen

Universitetslektor

H/fast

Anatomi/fysiologi.. og
sykdomslære/somatisk
sykepleie

Jorunn Hov

Førsteamanuensis

H/fast

grunnleggende sykepleie,
psykologi, forskningsmetode

Tone Anita
Lund
Tone K.
Oddvang

Universitetslektor

Grethe Dillern

Tomas Log

Førstelektor

Førsteamanuensis

Organisasjon og ledelse
H/fast

H/fast

etikk, metode,
sykepleieteori
Emnegruppe
Legemiddelhåndtering
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Lars Elnan
Universitetslektor
Garnvik
Ingunn Bulling Førsteamanuensis

H/fast

Anatomi, fysiologi og biokjemi

H/fast

Solveig Breivik Førstelektor
Jorunn Bjerkan Førsteamanuensis

H/fast
H/fast

Anne Lise
Universitetslektor
Grønningsæter
Hege Nygård Universitetslektor
Hege Hammer Universitetslektor

H/fast

Helsepersonells felles kunnskaps
og verdigrunnlag
Grunnleggende sykepleie
Kommunikasjon, psykologi,
pedagogikk og sosiologi
Ferdighetstrening Del 1

Morten
Westgaard

Universitetslektor

H/fast

Inger Lise
Bangstad

Universitetslektor

H/fast

Gunilla Kulla

Førsteamanuensis

H/fast

Universitetslektor
Kari Ingstad Førsteamanuensis

H/fast
H/fast

Anita Tymi

Universitetslektor

H/fast

Mette
Ludvigsen

Professor

Lise Sandnes

H/fast
H/fast

50%/fast

Praksisstudier
Patologi, sykdomslære og
farmakologi
Sykepleie til mennesker med
akutt, kritisk og kritisk sykdom
Sykepleie til mennesker med
akutt, kritisk og kritisk sykdom
Sykepleie i et flerkulturelt
perspektiv
Ferdighetstrening Del 2
Sykepleiefaglig ledelse og
tjenesteutvikling
Sykepleie til barn og unge i et
forebyggende og
helsefremmende perspektiv
Bacheloroppgave

Kommentar:
Tabellen gir en oversikt over fagpersoner som bidrar i ulike emner både på heltid og deltid. Fagpersoner som
er markert grå, er emneansvarlige, og bidrar direkte inn i arbeidet med emnene for heltidsstudiet og
deltidsstudiet. Det er emnekoordinatorer i emnegruppene fra Vesterålen. Se også tabell 16.

Tabell 14 viser oversikt over ansatte med stillingsbetegnelse, ansettelsesforhold,
stillingsstørrelse, undervisnings- og veiledningsområde i studiet. Studiet inneholder mange
kunnskapsområder som beskrevet tidligere, og har behov for fagansatte som dekker
områdene innen naturvitenskapelige-, samfunnsvitenskapelige- og praktiske emner, samt
sykepleiefaglig kompetanse som evner å knytte sammen de ulike fagområdene. Studentenes
læring innebærer å forstå sammenhenger i de ulike emnene for å kunne utøve
sykepleiefaget. De fagansattes kompetanse i Vesterålen benyttes i sin helhet til
deltidsstudiet. For emner på heltid på andre campus/studiested, planlegges det at deler av
undervisningen kan benyttes på deltidsstudiet ved hjelp av direkte overføring eller streamet
undervisning. Dette for å benytte de best kompetente fagansatte for å heve kvaliteten på
studiet, i tillegg til at det gir en bedre økonomisk bærekraft. Ved å ha deltidsstudium som er
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bygd opp med utgangspunkt i heltidsstudiet med samme emner som for heltidsstudiet, kan
vi få til dette. Det må presiseres at kompetanse på studiested er tilstede for den daglige
oppfølgingen og ivaretagelsen av studentene. Stabilitet av ansatte på studiested som
underviser, veileder og følger opp studentene er ivaretatt og tilstede.
Ved beregning av pedagogisk arbeid tas det utgangspunkt i emnets undervisnings og
læringsform som er egnet for å oppnå læringsutbyttene i emnet, og hvilken vurderingsform
som benyttes, gruppevis eller individuelt. Det kreves tettere oppfølging av studentene i
ferdighetsavdelingen med tanke på veiledning for faglig utvikling og vurdering av studentens
progresjon og egnethet. Fakultetet har utarbeidet arbeidstidsdokument som angir hvilke
faktor som skal benyttes for ulike typer pedagogisk arbeid og dette trådte i kraft høsten
2019. Fagmiljøet i Vesterålen er forholdsvis lite, men er tilstrekkelig for den daglige
oppfølging, veiledning av studentene og gjennomføring av studieprogrammet.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Studietilsynsforskriften stiller krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse, 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. Universitet- og 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.
Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse så stilles det 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
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innen to år etter tilsetting. Dette står spesifisert i utlysninger og i tilsettingskontrakter. Nord
universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet. Universitetet
tilbyr kurset hvert semester, både på norsk og engelsk. I tillegg har fakultetet nå utarbeidet
et kurs i Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag, der en oppfordrer vitenskapelig
ansatte til å øke sin pedagogiske kompetanse.
Det vil i løpet av 2019 etableres en meritteringsordning ved Nord Universitet.
Meritteringsordningen skal styrke verdsettingen av arbeid med undervisning og studier, og
bidra til å utvikle en sterk kultur for undervisningskvalitet. Det vil etableres en stige for faglig
oppdatering, og det vil blant annet være krav til pedagogisk mappe i opprykks søknader.
Utarbeiding av denne meritteringsordningen ligger nå ute til høring hos alle fakultetene.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse som inkluderer
1) UH-pedagogisk basiskurs 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte
med mye undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremdragende undervisere.
Det er satt i gang internt utdanningsprogram for å utdanne egne ansatte til
førstelektorkompetanse og program for nå professorkompetanse.
FSH har to pågående kvalifiseringsprogrammer: Ett program for førsteamanuenser med
professorambisjoner, og ett for lektorer og førstelektorer med henholdsvis førstelektor- eller
dosentambisjoner. De aller fleste deltakerne i programmene tilhører forskningsgrupper hvis
aktiviteter sorterer under fagområdet sykepleie.
Professorprogrammet: Programmet har 12 deltakere, og ble etablert våren 2018 og
avsluttes høsten 2019. Det gis individuell oppfølging av profildokument og karriereplan.
Hovedfokus er vitenskapelig publisering, forskningssøknader, prosjektledelse og ph.d.veiledning. Programmet finansieres med SAKS-midler. Søknader om opprykk forventes
mellom 2019-2024.
Fire ansatte fra FSH har deltatt på FSVs professorprogram i perioden 2017–2018. Første
søknad om opprykk ble levert høsten 2019 og kommisjon er opprettet.
Førstelektor- og dosentprogrammet: Programmet har 9 deltakere (3 dosentkandidater og 6
førstelektorkandidater). Programmet startet våren 2018 og avsluttes våren 2020. Deltakere
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har 30 % FoU-tid i sine stillinger i perioden. Programmet finansieres av SAKS-midler. Det gis
systematisk og individuell oppfølging. Hovedfokus er skriving og dokumentering av relevant
kompetanse. Én av deltakerne i programmet fikk innvilget opprykk til dosent våren 2019.
Flere søknader om opprykk forventes i 2020.
I 2018 har fire deltakere i et program ved tidligere HINT (avsluttet høst 2017) fått innvilget
opprykk til førstelektor.
Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse ved Bachelor i sykepleie Vesterålen fremkommer
i vedlegg 15. Tabell 14 viser de ansattes kompetanse i Vesterålen og det går frem her at
kompetanseheving er klart fremtredende. De ansatte jobber for å heve sin kompetanse. Det
må også presiseres at fagmiljøet i FSH regnes som en del av fagmiljøet Vesterålen.

(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 Sykepleie ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Det er ansatt faggruppeleder i 100% stilling. I tillegg er en av de fagansatte
utnevnt som studieprogramansvarlig (SPA) i 50% stilling med virkning fra høsten 2018.
Ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til
faggruppeleder, SPA og studieledere for heltidsstudiet. For deltidsstudiet har faggruppeleder
og SPA samme ansvar og oppgaver som for heltidsstudiet. Faggruppeleder har
personalansvar for de ansatte i Vesterålen og har studielederrollen da det ikke er egen
studieleder i Vesterålen.
Mandat for faggruppeleder (vedlegg 14) og mandat for SPA (vedlegg 13) beskriver nærmere
ansvar disse har for kvalitet. Følgende er noe av innholdet i mandatene gjengitt:
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) (vedlegg 17):
92

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Søknad om reakkreditering Bachelor sykepleie - Deltid desember 2019

-

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) (Vedlegg 16):
-

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

Følgende beskrives studielederrollen som faggruppeleder innehar i Vesterålen. Studieleder
har lokalt operativt driftsansvar for bachelor sykepleie og har ansvar for ansattes
kompetanseutvikling og forskningsproduksjon. For bachelor i sykepleie er studieledere også
studieprogramansvarlig for stedlig programgjennomføring, og har det enhetlige ansvaret for
studiekvalitet. Studieledere inngår i studieprogramansvarlig sitt studieprogramteam for
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bachelor sykepleie og skal sammen arbeide systematisk med studiekvalitet. Studieleder
rapporterer til studieprogramansvarlig, faggruppeleder og prodekan utdanning på definerte
mål og indikatorer på studiekvalitet. Studieleder samarbeide med studieprogramansvarlig og
andre studieledere om enhetlig drift av, og kvalitet i fakultetets tverrgeografiske bachelor i
sykepleie. Dette inkludere også samarbeid om samordning av fag, emner og studieprogram i
bachelor sykepleie. I tillegg er det ansatt en stedlig leder da faggruppeleder er lang unna
studiested Vesterålen i det daglige, og det er ønskelig med en leder på studiestedet. Stedlig
leder er administrativt ansatt og har tett samarbeid med faggruppeleder.
Fakultetet følger Nord universitet sitt kvalitetssystem hvor studentenes læringsbane og
tilhørende kvalitetsområder belyses. Læringsbanen beskriver hele studentens utdanningsløp
og som påvirkes av aktiviteter tilknyttet kvalitetsområdene som berører utdanningen.
Figur 3.

Studentenes evalueringer er viktig for kvalitetsforbedring. Studentene får anledning til å
evaluere alle emner gjennom enten midtveisevaluering eller sluttevaluering. I tillegg skal
studieprogramevaluering minimum gjennomføres som dialogmøte med studenttillittsvalgte
en gang i året. Der skal det dokumenteres at evalueringen er gjennomført, hvilke momenter
som er behandlet og hvilke tiltak som iverksettes. Evaluerings- og forbedringsarbeid er en
kontinuerlig prosess. På fakultetet jobbes det med å få gode rutiner på emneevalueringer
der evalueringen er lik på alle campus/studiested, dette for å arbeide å få lik kvalitet på alle
campus/studiested. Evalueringene skal bidra til at indikasjoner på sviktende kvalitet
avdekkes, sjekke om eventuelle iverksatt forbedringstiltak fungerer etter intensjonen og
lære av det som fungerer godt. Utgangspunktet for evaluerings- og forbedringsarbeidet er
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kunnskaps- og informasjonsinnhenting om kvalitet i utdanningene, der studentenes
tilbakemeldinger inngår.
Studentbarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes oppfatninger om
kvalitet i studieprogrammer. Studiebarometeret presenteres årlig i lokalt utdanningsutvalg
og brukes aktiv i de årlige studieprogramrapportene. Her informeres alle
studieprogramansvarlige om resultatene til det respektive studieprogrammet og blir videre
bedt om å kommentere resultatene.

(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:

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Tabell 14 gir en oversikt over fagmiljøet i Vesterålen som består av 8 fagansatte og der alle
har fast ansettelse og sin hovedstilling ved deltidsstudiet Bachelor sykepleie. Av disse har 1
førstekompetanse og de andre 7 har lektorkompetanse. I tillegg er det en stipendiat i
Vesterålen som planlegger å disputere 4.juni 2020, en leverer førstelektorsøknad 1.juni
2020 og en planlegger å disputere høsten 2021. I tillegg er emnegruppene de samme som
for heltid, som beskrevet tidligere, og kompetansen i emnegruppene er en inkludert del av i
fagmiljøet. Ut fra dette er andelen førstekompetanse i henhold til kravene fra NOKUT.
De sentrale delene i studiet er kunnskapsområdene som forskriften har vektlagt. Tabellen 16
viser disse kunnskapsområdene fordelt på emner, som gjelder for både heltidsstudiet og
deltidsstudiet, og viser hvem som er emneansvarlige i emnene og hvilken kompetanse de
har. I de emnene der emneansvarlig ikke har toppkompetanse, er det satt opp fagpersoner
med toppkompetanse som er tilknyttet emnet. Dette viser at studiet har toppkompetanse i
alle sentrale deler i studiet både på heltid og på deltid.
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Tabell 16: Sentrale deler i studiet og hvilke emner og kompetanse som er knyttet til dette.
Sentrale deler i studiet
som er
kunnskapsområdene i
Forskriften (RETHOS)

Sentrale deler fordelt på
emner

Ansvarlige for
emnene og
fagperson tilknyttet
emne der
emneansvarlig ikke
har
førstekompetanse

Kompetanse

Helse, sykdom og
sykepleie

Anatomi, fysiologi og
biokjemi

Lars Elnan Garnvik

Leverer
doktorgrad høst
2019 – 100%

Patologi, sykdomslære og
farmakologi

Hege Hammer

Universitetslektor

Guanglin Cui

Professor – 100%

Solveig Breivik

Førstelektor –
100%

Grunnleggende sykepleie

Sykepleie til mennesker
med akutt, kronisk og
kritisk sykdom

Universitetslektor
– 100%

Malvin Torsvik

Sykepleieprofesjon,
etikk, kommunikasjon
og samhandling

Førstelektor –
100%

Sykepleie til barn og unge Anita Tymi
i et forebyggende og
helsefremmende
perspektiv
Anette Langås
Larsen

Universitetslektor
– 100%

Sykepleie i et
flerkulturelt perspektiv

Gunilla Kulla

Førsteamanuensis
– 100%

Helsepersonells felles
verdi og
kunnskapsgrunnlag

Ingunn Bulling

Førsteamanuensis

Aud Moe

Førsteamanuensis
– 50%

Førsteamanuensis
– 100%
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Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenestene

Vitenskapsteori og
forskningsmetode

Ingunn Bulling

Førsteamanuensis

Grethe Bøgh Ness

Førstelektor –
100%

Kommunikasjon,
psykologi, pedagogikk og
sosiologi

Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis
– 100%

Bachelor-oppgave

Mette Spliid
Ludvigsen

Professor – 50%

Grethe Bratberg

Professor – 100%

Faglig ledelse, kvalitet
og pasientsikkerhet

Sykepleiefaglig ledelse og
tjeneste-utvikling

Kari Ingstad

Førsteamanuensis
– 100%

Tjenesteutvikling og
innovasjon

Sykepleiefaglig ledelse og
tjeneste-utvikling

Kari Ingstad

Førsteamanuensis
– 100%

Bachelor-oppgave

Mette Spliid
Ludvigsen

Professor – 50%

Praktiske ferdigheter i
sykepleie, Del 1

Anne Lise G. Loftfjell

Universitetslektor
– 100%

Rose Mari Olsen

Førsteamanuensis
– 100%

Lise Sandnes

Universitetslektor
– 100%

Grete Dillern

Førstelektor – 50%

Teknologi og digital
kompetanse

Praktiske ferdigheter i
sykepleie, Del 2

(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.

Fakultetets hovedsatsninger ligger i hovedsak under profilområdene helse, velferd og
oppvekst, og innovasjon og entreprenørskap. Fakultetet er opptatt av å ha en tydelig profil,
og dette jobbes det målrettet med.
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Det er som tidligere beskrevet i søknaden, opprettet flere forskningsgrupper som driver et
forskningsarbeid som er svært relevant for studiet.
Fram mot 2020 vil fakultetet videreføre prioriterte satsninger på forskningsområdene
•

praksis nær forskning med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten

•

legemidler og legemiddelhåndtering

•

folkehelse og befolkningsundersøkelser.

Fakultetet er i tillegg til å ha aktive forskningsgrupper vert for to kompetansesentre;
Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg, og regionalt senter for omsorgsforskning. Disse
sentrene genererer god praksis nær forskning.
I tillegg deltar fakultetet i tre nasjonale forskerskoler;
•

PROFRES

•

MUNI- HEALTH- CARE

•

FARMASI

Den faglige profilen gjør det mulig med tverrprofesjonelt forsknings- og utdanningsarbeid.
Dette er helt i tråd med nasjonale føringer der det er en økt forventning til tverrfaglighet,
både innen forskning og undervisning.
Fakultetets forskning har generert flere fagbøker som brukes inn i bachelorutdanninger i
Norge som pensum.
Vedlegg 6 viser oversikt over de ansattes forskning og utviklingsarbeid i Vesterålen. Av
vedlegger går det frem at dokumentasjon på forskning og fagutvikling hos fagansatte i
Vesterålen er lav og ikke tilfredsstillende pr.idag. Det jobbes for å øke dette. Men fagmiljøet i
FSH er alle ansatte på sykepleierutdanningen, og kompetansen fagmiljøet innehar brukes i
hele FSH også i Vesterålen, slik det er beskrevet tidligere i søknaden.
Det har vært økende fokus på forskning i universitetet de siste årene. Det er som tidligere
beskrevet i søknaden, opprettet flere forskningsgrupper som driver et forskningsarbeid som
er svært relevant for studiet. Områder det forskes på er: palliasjon, etikk, eldre,
hjemmesykepleien, sepsis, praksis, dokumentasjon, pasientsikkerhet, teknologi og
digitalisering, veiledning, hverdagsmestring, ferdighetstrening, simulering, SKUV, utdanning
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og praksis, smertebehandling, ledelse for å nevne de mest sentrale og de som svært
relevante for studiet både på heltid og deltid.

(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.

Fagmiljøet i FSH deltar aktivt i både nasjonale og internasjonale samarbeid som er relevante
for studietilbudet. Nasjonalt har fakultetet samarbeid med de fleste universitetene, da
gjerne gjennom å være medlemmer av nasjonale nettverk innen de forskjellige emner.
Mange av de fagansatte er medlemmer i nasjonale nettverk for undervisningspersonell.
Eksempler på dette er MedSim Norge, som har spesielt fokus på simulering som pedagogisk
metode, Nasjonalt nettverk i Anatomi, samt legemiddelhåndtering og legemiddelregning.
Det er viktig for universitetet at vi deltar i de faglige nettverkene innen undervisning på lik
linje med forskning. Dette for å sikre faglig kvalitet og utvikling innen formidling og
undervisning.
Mange fagansatte er medlemmer i internasjonale nettverk. Dette gjelder både innen
undervisning og forskning. Fakultetet har interesse av å være med i de store internasjonale
nettverkene som Erasmus +, NorSam og Interdem.
Viser til tabell i vedlegg 19 for mer inngående detaljer.
Inn- og utveksling både av personell og studenter er satsningsområder, og det jobbes aktivt
til enhver tid for å knytte kontakter og ivareta de gode samarbeidsarenaene. Fakultetet ser
at det har vært fruktbart å ha satset strategisk på internasjonalisering ved å tilsette egen
koordinator innen internasjonalisering. En har stor tro på økt inn og utveksling både av
studenter og personell.

(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.
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Fagmiljøet gjør seg kjent med kunnskap om praksisfeltet ved samarbeid med praksisfeltet.
Det tilstrebes at de fagansatte har ansvar for praksissted over tid da dette styrker samarbeid,
kunnskap om praksisfeltet og dermed bedrer kvaliteten på oppfølgingen av studentene.

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)

Vedlegg 14

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.

Vedlegg 18
Vedlegg 6

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

Vedlegg 19
Ikke relevant
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Utfyllende bestemmelser for felles grader
(§ 2-5 i Studietilsynsforskriften)
Bachelor sykepleie er ingen fellesgrad og derfor er denne paragrafen ikke relevant.
(1) Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende institusjonene har
ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av
fellesgraden som helhet.
(2) Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for
fellesgraden.
(3) Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner underlagt
lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille standarder og kriterier for
akkreditering av studietilbud i §§ 2-1 til 2-4 i denne forskrift.

Vedlegg til utfyllende bestemmelser for fellesgrader:

Vedlegg nr.

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

Samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom partene
(konsortium avtale)
Rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fellesgraden (dersom
dette ikke inngår i samarbeidsavtalen/konsortium avtalen)

101

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Vedlegg 1 Studieprogram Bachelor sykepleie deltid - 4 år med emner

Studieprogram Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år

Studieprogram Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år

Kode:
Stadium:
Nivå:
Sted:

BASYD
S0
390
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieprogrammets webnavn (P-NAVN)
Bokmål:

Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

Tekstendringer:
Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
Engelsk:
Nursing-bachelor, 4-year web- and seminar-based teaching model

Tekstendringer:
Nursing-bachelor, 4-year web- and seminar-based teaching model

(Kort) introduksjon til søkere (P-KORTINTR)
Bokmål:

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre
sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne
selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet
ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt
sykepleiefaglig identitet.
Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier.
Dette studiet tas på deltid over fire år, med 4 - 7 samlinger per år. Mye av teoriundervisningen
er nettbasert. Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30
timer per uke) av heltidsstudiet. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord
universitet har samarbeidsavtaler med.
Det tas i studieåret 2020 opp studenter i Vesterålen med undervisningssted Stokmarknes.

Tekstendringer:
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av
helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte
sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere
med sterkt sykepleiefaglig identitet.
Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier.
Rapport fra EpN, 24.01.2020 09:56:49

side 1

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Vedlegg 1 Studieprogram Bachelor sykepleie deltid - 4 år med emner

Studieprogram Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år

Dette studiet tas på deltid over fire år, med 4 - 7 samlinger per år. Mye av teoriundervisningen er nettbasert. Studiets
innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet.
Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.
Det tas i studieåret 2020 opp studenter i Vesterålen med undervisningssted Stokmarknes.
Engelsk:
There are plenty of challenges and we need you! An exciting and challenging study
programme interchanging theory and practice.
As a nurse you use yourself and your professional skills and knowledge in meetings with
people. You work with healthy people and people with illness or health disorders.
Bachelor of nursing qualifies you as an authorised nurse. The teaching set-up includes theory
and practice - half and half. You are trained to be a good professional with good attitudes and
skills meeting patients and their nearest and dearest. Teacher follow-up is emphasised. We
also use varied and student activating learning forms and provide good practice locations.
The net and practice-based version of the study is part-time and organised by way of
concentrated teaching sessions, web-based teaching, individual and group tuition in practice
and work on assignments.

Tekstendringer:
There are plenty of challenges and we need you! An exciting and challenging study programme interchanging theory
and practice.
As a nurse you use yourself and your professional skills and knowledge in meetings with people. You work with
healthy people and people with illness or health disorders.
Bachelor of nursing qualifies you as an authorised nurse. The teaching set-up includes theory and practice - half and
half. You are trained to be a good professional with good attitudes and skills meeting patients and their nearest and
dearest. Teacher follow-up is emphasised. We also use varied and student activating learning forms and provide good
practice locations.
The net and practice-based version of the study is part-time and organised by way of concentrated teaching sessions,
web-based teaching, individual and group tuition in practice and work on assignments.

Programmets innhold (P-INNHOLD)
Bokmål:
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Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre
sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne
selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved
Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt
sykepleiefaglig identitet.
Dette innebærer at sykepleiere
- møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer - tar ansvar for og bidrar til
menneskers helse og egen og andres utvikling - utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper,
sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.
Første del av studiet har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi,
samfunnsvitenskapelige emner og ledelse av eget arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap
om den friske kroppen og kroppens funksjon fra fødsel til død. Grunnlaget for å forstå det
normale for videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og sykdomsutvikling gir god læring og
progresjon.
Videre i studiet skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk
sykdom, både somatisk og psykisk. På slutten av femte semester er det fokus på
sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander som de vil møte i praksisstudier
på sjette og sjuende semester. siste del av studiet ,skal omfatte komplekse og sammensatte
pasienttilstander og sykdomsbilder sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.
Sykepleiens verdigrunnlag. Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar
utgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske,
sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er større og mer enn summen av
dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets liv og
iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for
menneskerettighetene, og sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse
og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne
handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg kunnskap
om lovverk som regulerer tjenesten.
Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte, nettbaserte og praktiske arbeids- og
undervisningsformer som understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk
både skriftlig og muntlig.Gjennom at studenten deltagelse i de læringssituasjonene som
tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie. Utdanningen
stiller derfor krav til aktiv deltagelse.
Det forventes at:
- studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende 75% av et heltidsstudium
- studenten deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring
- studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
- studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med Nord universitet i
videreutviklingen av sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet

Tekstendringer:
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av
helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte
sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere
med sterkt sykepleiefaglig identitet.
Dette innebærer at sykepleiere
- møter faglige, etiske og mellommenneskelige utfordringer - tar ansvar for og bidrar til menneskers helse og egen og
andres utvikling - utøver sykepleie på grunnlag av kunnskaper, sykepleiens verdigrunnlag og ferdigheter.
Første del av studiet har fokus på grunnleggende sykepleie, anatomi, fysiologi, biokjemi, samfunnsvitenskapelige
emner og ledelse av eget arbeid. Studenten tilegner seg kunnskap om den friske kroppen og kroppens funksjon fra
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fødsel til død. Grunnlaget for å forstå det normale for videre å tilegne seg kunnskap om sykdom og sykdomsutvikling
gir god læring og progresjon.
Videre i studiet skal studenten lære sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, både somatisk og
psykisk. På slutten av femte semester er det fokus på sammensatte sykdomsbilder og komplekse pasienttilstander
som de vil møte i praksisstudier på sjette og sjuende semester. siste del av studiet ,skal omfatte komplekse og
sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder sykepleiefaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid.
Sykepleiens verdigrunnlag. Sykepleierutdanningen er fundert på et menneskesyn som tar utgangspunkt i at det
enkelte menneske er unikt og sammenvevd av biologiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, der helheten er
større og mer enn summen av dimensjonene. Sykepleiefagets begrunnelse er respekten for det enkelte menneskets
liv og iboende verdighet. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og
sykepleieren skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Sykepleieren har et faglig,
etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og har ansvar for å tilegne seg
kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten.
Studiet består av både teoretiske, dialogbaserte, nettbaserte og praktiske arbeids- og undervisningsformer som
understøtter hverandre. Studenten må kunne uttrykke seg på norsk både skriftlig og muntlig.Gjennom at studenten
deltagelse i de læringssituasjonene som tilrettelegges, utvikler studenten faglig og personlig kompetanse i sykepleie.
Utdanningen stiller derfor krav til aktiv deltagelse.
Det forventes at:
- studenten legger ned arbeidsinnsats tilsvarende 75% av et heltidsstudium
- studenten deltar aktivt i skolens tilrettelegging for læring
- studentens handlinger er i samsvar med yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere
- studenten er engasjert, løsningsorientert og samarbeider med Nord universitet i videreutviklingen av
sykepleierutdanningen gjennom aktiv bruk av studentdemokratiet
Engelsk:
Ingen tekst

Samlinger (P-SAMLING)
Bokmål:

For studiet som starter 2020. med forbehold om endringer.
Høst 2020: Uke 34, 40 og 49. Eksamen uke 39.
Vår 2021: Uke 3, 10 , 17 og 22. Eksamen uke 10, uke 18 og uke 22.
Høst 2021: Uke 34 og 48. Eksamen uke 34.
Vår 2022: Uke 2, 11 og 17. Eksamen uke 17.
Høst 2022: Uke 36 og 50. Eksamen uke 36.
Vår 2023: Uke 2, 6 og 11. Eksamen uke 1 - 4 og uke 9.
Høst 2023: Uke 35,46 og 50. Eksamen uke 35 og uke 50.
Vår 2024: Uke 9. Eksamen uke 21 (levere bacheloroppgave)

Tekstendringer:
For studiet som starter 2020. med forbehold om endringer.
Høst 2020: Uke 34, 40 og 49. Eksamen uke 39.
Vår 2021: Uke 3, 10 , 17 og 22. Eksamen uke 10, uke 18 og uke 22.
Høst 2021: Uke 34 og 48. Eksamen uke 34.
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Vår 2022: Uke 2, 11 og 17. Eksamen uke 17.
Høst 2022: Uke 36 og 50. Eksamen uke 36.
Vår 2023: Uke 2, 6 og 11. Eksamen uke 1 - 4 og uke 9.
Høst 2023: Uke 35,46 og 50. Eksamen uke 35 og uke 50.
Vår 2024: Uke 9. Eksamen uke 21 (levere bacheloroppgave)
Engelsk:
Ingen tekst

Beskrivelse av mål og læringsutbytte (P-MAL)
Bokmål:
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Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie:
Kunnskaper
• Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og
fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
•Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging,
behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon). (§4)
•Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell.
(§19)
•Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget
for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
•Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
•Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
•Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske
utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
•Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)
Ferdigheter
• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
•Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
•Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal
og internasjonal kontekst (§5)
•Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere
denne under veiledning. (§8)
•Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteratur for å belyse en
sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
•Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i
sykepleieutøvelsen. (§14)
Generell kompetanse
• Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan
håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
•Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid
med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer. (§12)
•Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og
muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
•Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre
faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9,
12)
•Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre
tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

Tekstendringer:
Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie:
Kunnskaper
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• Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste
sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling.
• Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering,
lindring og palliasjon). (§4)
• Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell. (§19)
• Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det
vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
• Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
• Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
• Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning
for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
• Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)

Ferdigheter

• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger
og treffe begrunnede valg. (§11)
• Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak
i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
• Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal
kontekst (§5)
• Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning.
(§8)
• Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteratur for å belyse en sykepleiefaglig
problemstilling. (§11)
• Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen. (§14)

Generell kompetanse
• Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med
bakgrunn i disse. (§9)
• Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter,
pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. (§12)
• Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av
teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
• Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom
tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9, 12)
• Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid
med pasienter og pårørende. (§18)

Engelsk:
Ingen tekst
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Opptaksinformasjon (P-OPPTINFO)
Bokmål:

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak
på grunnlag av realkompetanse.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for
tuberkulose og MRSA.
Spesielle opptakskrav:
Du må ha:
• gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
•gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1,
S2, R1 eller R2.
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-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har
arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
•Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.
Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i
faget.

Tekstendringer:
Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av
realkompetanse.
Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.
Spesielle opptakskrav:
Du må ha:
• gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
• gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.
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-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter,
klienter eller elever.
• Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.
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Kravet til norsk og matematikk kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha karakter i faget.

Engelsk:

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-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har
arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
•Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års
arbeidserfaring.
Må dokumentere kunnskaper i norsk (tilsvarende vg2-nivå yrkesfag) og matematikk
(tilsvarende vg1-nivå yrkesfag).

Tekstendringer:
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-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter,
klienter eller elever.
• Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.
Må dokumentere kunnskaper i norsk (tilsvarende vg2-nivå yrkesfag) og matematikk (tilsvarende vg1-nivå yrkesfag).

Karrieremuligheter (P-YRKESMUL)
Bokmål:

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i
utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og
universitet.

Tekstendringer:
Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i
krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet.
Engelsk:
As an authorised nurse from UiN students satisfy the regulations to work in the EU work area
as well as Norway.

Tekstendringer:
As an authorised nurse from UiN students satisfy the regulations to work in the EU work area as well as Norway.
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Utenlandsstudier/studentutveksling (P-UTVEKS)
Bokmål:

I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å
utøve sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.
Internasjonalisering er en integrert del av sykepleierutdanningen gjennom faglig utdanningsog forskningssamarbeid, med internasjonale samarbeidsinstitusjoner og utveksling av
studenter og lærere. Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 20
institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+,
Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i
utlandet. Vi tilbyr studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv. Undervisning i disse emnene foregår på engelsk hvis det deltar
utenlandske studenter.re mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og
stimulere til samarbeid over landegrensene.

Tekstendringer:
I en globalisert verden stilles det krav om kunnskap i epidemiologi og kulturkompetanse for å utøve sykepleie til
mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Internasjonalisering er en integrert del av
sykepleierutdanningen gjennom faglig utdannings- og forskningssamarbeid, med internasjonale
samarbeidsinstitusjoner og utveksling av studenter og lærere. Sykepleierutdanningen ved Nord universitet
samarbeider med rundt 20 institusjoner i Asia, Afrika, Europa, Nord-Amerika, og er med i nettverkene Erasmus+,
Nordsam og Nordhelse. Dette gir studentene muligheter til å gjennomføre deler av studiene i utlandet. Vi tilbyr
studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner praksisstudier og emnet Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv og Sykepleie
til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Undervisning i disse emnene foregår på engelsk
hvis det deltar utenlandske studenter.re mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden og Europa og stimulere til
samarbeid over landegrensene.
Engelsk:
Ingen tekst

Gir adgang til følgende videre studier (P-VIDSTUD)
Bokmål:

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for
opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og
mastergradsstudier.

Tekstendringer:
Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til
videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.
Engelsk:
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The bachelor in nursing lays the foundation for advanced education study programmes at
university level including master and then PhD programmes. UiN offers master study
programmes in clinical nursing and practical knowledge and a doctoral degree in studies of
professional practice.

Tekstendringer:
The bachelor in nursing lays the foundation for advanced education study programmes at university level including
master and then PhD programmes. UiN offers master study programmes in clinical nursing and practical knowledge
and a doctoral degree in studies of professional practice.

Praksis (P-PRAKSIS)
Bokmål:

Praksisstudiene utgjør 50% av studiet (90stp.) og består av ferdighetstrening og simulering i
universitetets ferdighetsavdelinger, Forberedelse og refleksjon over praksisstudier og
Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende:
Praksisstudier i direkte samarbeid med pasient og pårørende arbeider studenten sammen
med erfarne sykepleiere og andre i møte med mennesker som har behov for sykepleie.
Praksisstudier er veiledet. Nord universitet fordeler praksisplasser. Studentene har ikke
anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres der Nord
universitet har samarbeidsavtaler. Sykepleierutdanningen har også tilbud om enkelte
praksisstudier i utlandet. Organisering og andre bestemmelser om praksisstudiene er
beskrevet i eget dokument.

Tekstendringer:
Praksisstudiene utgjør 50% av studiet (90stp.) og består av ferdighetstrening og simulering i universitetets
ferdighetsavdelinger, Forberedelse og refleksjon over praksisstudier og Praksisstudier i samarbeid med pasienter og
pårørende:
Praksisstudier i direkte samarbeid med pasient og pårørende arbeider studenten sammen med erfarne sykepleiere og
andre i møte med mennesker som har behov for sykepleie. Praksisstudier er veiledet. Nord universitet fordeler
praksisplasser. Studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Praksisstudiene gjennomføres
der Nord universitet har samarbeidsavtaler. Sykepleierutdanningen har også tilbud om enkelte praksisstudier i
utlandet. Organisering og andre bestemmelser om praksisstudiene er beskrevet i eget dokument.
Engelsk:
Ingen tekst

Kostnader (P-KOST)
Bokmål:
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Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, vil det kunne påregnes utgifter til
ekstra bolig, reiseutgifter etc i forbindelse med praksis. Studentene må disponere egen
datamaskin.

Tekstendringer:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, vil det kunne påregnes utgifter til ekstra bolig, reiseutgifter etc
i forbindelse med praksis. Studentene må disponere egen datamaskin.
Engelsk:
No special costs except semester registration fee and syllabus literature.

Tekstendringer:
No special costs except semester registration fee and syllabus literature.

Eksamen og vurderingsformer (P-EXAVU)
Bokmål:

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse.
Det benyttes ulike vurderingsordninger i studiet, som skal stimulere til faglig og personlig
vekst og utvikling.
Eksamen: For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Det arrangeres en ordinær og en ny og/eller utsatt eksamen i alle teoriemner hvert studieår. I
emnet Medikamentregning og medikamenthåndtering arrangeres to nye/utsatte eksamener
samme studieår.
Vurdering av praksisstudier: Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Hvis studenten ikke gjennomfører eller
ikke består praksisstudier, fører det til forsinkelse i studiet.
Obligatoriske krav: Se forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Tekstendringer:
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan
også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.
Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.
Det benyttes ulike vurderingsordninger i studiet, som skal stimulere til faglig og personlig vekst og utvikling.
Eksamen: For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. Eksamen reguleres av forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet.
Det arrangeres en ordinær og en ny og/eller utsatt eksamen i alle teoriemner hvert studieår. I emnet
Medikamentregning og medikamenthåndtering arrangeres to nye/utsatte eksamener samme studieår.
Vurdering av praksisstudier: Vurdering av veiledede praksisstudier i utdanningen omfattes av forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet. Hvis studenten ikke gjennomfører eller ikke består praksisstudier, fører det til
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forsinkelse i studiet.
Obligatoriske krav: Se forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Engelsk:
Ingen tekst

Avsluttende eksamen (P-AVEKS)
Bokmål:

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er gjennomføring av bacheloroppgave.

Tekstendringer:
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er gjennomføring av bacheloroppgave.
Engelsk:
Ingen tekst

Programevaluering (P-EVALU)
Bokmål:

Studentdemokratiet ved Nord universitet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet
gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og
studentrepresentasjon i aktuelle utvalg. Studieevalueringer er en del av arbeidet med
utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningen. Evaluering av studiet skjer blant annet
gjennom individuell evaluering og i referansegrupper. Det forventes at studentene bruker
studentdemokratiet aktivt og bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å
delta i evaluering av det enkelte emnet.

Tekstendringer:
Studentdemokratiet ved Nord universitet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet gjennom klassens time,
referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg.
Studieevalueringer er en del av arbeidet med utdanningskvalitet og videreutvikling av utdanningen. Evaluering av
studiet skjer blant annet gjennom individuell evaluering og i referansegrupper. Det forventes at studentene bruker
studentdemokratiet aktivt og bidrar til videreutvikling av sykepleierutdanningen gjennom å delta i evaluering av det
enkelte emnet.
Engelsk:
The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and
by the programme director. The evaluations are included in the university¿s quality
assurance system
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Tekstendringer:
The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme
director. The evaluations are included in the university¿s quality assurance system

Progresjonskrav (P-PROGRE)
Bokmål:

Emnet Praktiske ferdigheter del 1 må være bestått for å starte emnet Praksisstudier Grunnleggende sykepleie.
Emnene Anatomi, fysiologi og biokjemi, Grunnleggende sykepleie, Legemiddelhåndtering,
Kommunikasjon, psykologi, sosiologi og pedagogikk, og Praksisstudier - Grunnleggende
sykepleie må være bestått for å kunne ta eksamen på etterfølgende emner i studiet.
Emnet Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk avdeling del 1 må være bestått for å
kunne starte på Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk avdeling del 2
Emnene Patologi, sykdomslære og farmakologi, Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk
og kritisk sykdom, Ferdighetstrening del 2 og Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk
avdeling del 1 og del 2 må være bestått for å fortsette på videre emner i studiet.

Tekstendringer:
Emnet Praktiske ferdigheter del 1 må være bestått for å starte emnet Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie.
Emnene Anatomi, fysiologi og biokjemi, Grunnleggende sykepleie, Legemiddelhåndtering, Kommunikasjon, psykologi,
sosiologi og pedagogikk, og Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie må være bestått for å kunne ta eksamen på
etterfølgende emner i studiet.
Emnet Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk avdeling del 1 må være bestått for å kunne starte på
Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk avdeling del 2
Emnene Patologi, sykdomslære og farmakologi, Sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom,
Ferdighetstrening del 2 og Praksisstudiet - medisinsk avdeling og kirurgisk avdeling del 1 og del 2 må være bestått for
å fortsette på videre emner i studiet.
Engelsk:
Ingen tekst

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemm (P-AKTFOR)
Bokmål:
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Studieplanen for sykepleierutdanningen ved Nord universitet er utarbeidet på grunnlag av
Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, som trådte i kraft 1. juli 2019.
Sykepleierutdanningen omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne
fungere som helse- eller sosialpersonell.
Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som
sykepleier, jamfør lov om helsepersonell.
Det kreves godkjent utvidet politiattest av alle som skal starte på sykepleiestudiet, jf. forskrift
om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning.
Attesten skal være utstedt for mindre enn tre måneder siden i det den leveres inn.
Utdanningen er omfattet av lov om universiteter og høgskoler forskrift om studier og
eksamener ved Nord universitet.

Tekstendringer:
Studieplanen for sykepleierutdanningen ved Nord universitet er utarbeidet på grunnlag av Forskrift om nasjonal
retningslinje for sykepleierutdanning, som trådte i kraft 1. juli 2019.
Sykepleierutdanningen omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Løpende
skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- eller sosialpersonell.
Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier, jamfør lov om
helsepersonell.
Det kreves godkjent utvidet politiattest av alle som skal starte på sykepleiestudiet, jf. forskrift om opptak til høyere
utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning. Attesten skal være utstedt for mindre enn tre
måneder siden i det den leveres inn.
Utdanningen er omfattet av lov om universiteter og høgskoler forskrift om studier og eksamener ved Nord universitet.
Engelsk:
Here we refer to¿Regulations pertaining to studies and exams at University of Nordland
(UiN)¿ as well as local regulations and directives, see University Rules and Regulations.

Tekstendringer:
Here we refer to¿Regulations pertaining to studies and exams at University of Nordland (UiN)¿ as well as local
regulations and directives, see University Rules and Regulations.

Skikkethet (P-SKIKK)
Bokmål:

Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til
forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Tekstendringer:
Studentenes skikkethet for sykepleieryrket vurderes gjennom hele utdanningen, i henhold til forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
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Engelsk:
Ingen tekst

Autorisasjon (P-AUT)
Bokmål:

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie.

Tekstendringer:
Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie.
Engelsk:
Ingen tekst
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SYKD1003 (1): Anatomi, fysiologi og biokjemi

Rapport for emne SYKD1003
Stadiuminfo:

Eksportert til FS (S5)

Sist endret:

10.01.2020
Bente Karin Duun
(01703653)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

SYKD1003
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
12.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Forkortet
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Emnetype
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Anatomy, Physiology and Biochemistry
Anatomi, fys-biokjem
2020 HØST
2021 VÅR
Vurderingsemne (VURDERING)
J

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST - HØST

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2020 HØST
N

Undervisning
Undervisningsspråk
Påkrevet akt.ønske
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Etteranmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

Lars Elnan Garnvik (06033764), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding
Merknad Studentweb

J

Diverse
Samarbeidsinstitusjon

Kommentarer
Tidspunkt
10.01.2020
09:26
10.01.2020
09:25

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S4 til S3)
; (S4)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk
Studiested
Bokmål:
Vesterålen (deltid)
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semester avgift og pensumlitteratur.
Emneevaluering
Bokmål:
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet omhandler sykepleierens kunnskapsbehov innen anatomi, fysiologi og biokjemi. Herunder
menneskets anatomiske oppbygning, hvordan enkeltorganer fungerer selvstendig og i forhold til
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hverandre. Det er viktig at studentene lærer å anvende medisinsk terminologi og begreper.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
Kunnskap
• Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi i et livsløpsperspektiv
•Navngir anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
•Beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre
•Beskriver anatomisk oppbygning i betydningen
• Makroanatomisk: organ og organsystem
•Mikroanatomisk: celler og vev
•Beskriver ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
•Gjør rede for normal fysiologi og i de ulike organene og organsystemene
•Gjør rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
Ferdigheter
• Kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt
fysiologiske og biokjemiske prosesser
Generell kompetanse
• Erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie
Mer utfyllende informasjon om forventet faglig dybde og nivå i de forskjellige temaene framgår av
beskrivelsen av faginnhold i Læringsutbyttebeskrivelse og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og
biokjemi for Nasjonal deleksamen, NOKUT https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyereutdanning/nasjonal-deleksamen/
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Må være opptatt på bachelor i sykepleie
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:
Ingen
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Videoforelesning, teambasert læring (TBL), disseksjon
Studieprogresjonskrav
Bokmål:
Ingen
Pensum og anbefalt litteratur
Bokmål:
Sand O. Sjaastad Ø. V. Haug E. Bjålie J. G. (2018) Menneskekroppen. Gyldendal Norsk Forlag.
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Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og to tospråklige ordbøker.
Praksis
Bokmål:
Ingen
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Nasjonal individuell skoleeksamen - 4 timer
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Rapport for emne NYVPL2HEL1
Stadiuminfo:

Klar for FS-klarering
(S3)

Sist endret:

23.09.2019
Siri Gro Steinnes
(01700351)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYVPL2HEL1
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
5.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag
Helsepersonell sitt felles kunnskaps- og verdigrunnlag
The Shared Value and Knowledge Base of Health Professionals
2020 HØST
2020 HØST
J
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering
Tilknyttede studieprogram

Semestre

BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST BAVER Bachelor i vernepleie
2020 HØST -

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2020 HØST
N
Obligatorisk deltakelse (OD)
•Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå
læringsutbyttene i emnet. Obligatorisk deltakelse må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet. 0/100 Begrunnelse
for obligatorisk deltakelse: Deltakelsen gir ferdigheter og
generell kompetanse som studentene ikke kan tilegne seg på
egen hånd.
Arbeidskrav (AK)
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NYVPL2HEL1 (1): Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

•Skriftlig gruppeoppgave. Arbeidskravet må være godkjent for å
få karakter i emnet. 0/100
Hjemmeeksamen (HJ/H)
•2 dagers hjemmeeksamen, individuell, skriftlig. Karakteruttrykk:
A – F, 100/100

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Nei
Studentaktive læringsformer og samarbeidslæring.
Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening.

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enandre
Ingunn Skjesol Bulling (01703047), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
23.09.2019
10:32
23.09.2019
10:31

Bruker
Siri Gro Steinnes
(01700351)
Siri Gro Steinnes
(01700351)

Tekst
; (S3)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Bodø, Mo i Rana, Stokmarknes.
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emneevaluering
Bokmål:
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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NYVPL2HEL1 (1): Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

Emnets innhold
Bokmål:
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
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.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
Kunnskaper
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, pasientog 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
Studenten
• 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
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Studentaktive læringsformer og samarbeidslæring. Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening.

Rapport fra EpN, 17.12.2019 13:04:36

side 3

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Vedlegg 1 Studieprogram Bachelor sykepleie deltid - 4 år med emner

NYVPL2HEL1 (1): Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle hjelpemidler tillatt
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Emnet skal gi en innføring i helse- og velferdssystemet og de viktigste lover og regler som styrer
tjenestetilbudene.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Obligatorisk deltakelse (OD) • Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå læringsutbyttene i emnet.
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet. 0/100 Begrunnelse for
obligatorisk deltakelse: Deltakelsen gir ferdigheter og generell kompetanse som studentene ikke kan
tilegne seg på egen hånd. Arbeidskrav (AK) • Skriftlig gruppeoppgave. Arbeidskravet må være godkjent
for å få karakter i emnet. 0/100 Hjemmeeksamen (HJ/H) • 2 dagers hjemmeeksamen, individuell, skriftlig.
Karakteruttrykk: A - F, 100/100
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NYSYK1007 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1

Rapport for emne NYSYK1007
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1007
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
7.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1
Praktiske ferdigheiter i sjukepleie, del 1
Practical Skills in Nursing, part 1
2020 HØST
2021 VÅR
J
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 VÅR
N
OD - Obligatorisk deltakelse
AK – Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til
eksamen.
PE - Eksamen – Praktisk eksamen sammensatt av teori og
praksis
karakter: Bestått/ Ikke bestått
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NYSYK1007 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

Anne Lise Grønningsæter Loftfjell (03209333), FSH (01.07.2020
- 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:35
23.09.2019
14:40

Bruker
Tekst
Bente Karin Duun
; (S3 til S1)
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes ; (S3 til S2)
(03200440)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Praktiske ferdigheter i grunnleggende sykepleie er et praksisemne. Emnet er begrenset til studenter på
bachelor i sykepleie.
Obligatorisk emne i bachelor i sykepleie
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Levanger og Namsos
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Emnets innhold
Bokmål:
Hensikten med ferdighetstrening er at studentene skal oppnå handlingskompetanse i praktiske ferdigheter
i grunnleggende sykepleie og hjerte- lungeredning. I tillegg fokuserer emnet på ferdigheter i
kommunikasjon og samhandling. Ferdighetstreningen gjennomføres i universitetets ferdighetsavdeling.
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NYSYK1007 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• Ha kunnskap om hygieniske prinsipper, smittestoffenes oppbygging og deres egenskaper
•Ha kunnskap om kroppens normalstatus og dens grunnleggende behov
•Ha kunnskap om å anvende riktig forflytningsteknikk og arbeidsstilling
•Ha kunnskap om grunnleggende førstehjelp, hjerte- og lungeredning med defibrillator - HHLR og
brannvern
FERDIGHETER
• Kan identifisere sykepleiefaglige problemstillinger knyttet til sanser, pleie og stell, forflytning,
sirkulasjon, respirasjon, ernæring, eliminasjon, hygiene og smittevern, medikamenthåndtering.
•Kan planlegge og utføre grunnleggende stell med respekt for pasientens bluferdighet, aktuelle
praktiske sykepleieprosedyrer nøyaktig, ryddig og estetisk, og ivareta de hygieniske prinsipper på
en faglig forsvarlig måte.
•Kan informere pasienten om den aktuelle prosedyren, anvende generelle ferdigheter i
kommunikasjon.
•Kan utføre og begrunne tiltak innenfor legemiddelhåndtering.
•Kan utføre grunnleggende førstehjelp, hjerte- lungeredning og brannvern.
•Kan være bevisst for kostnader knyttet til forbruksmateriell benyttet i prosedyrer.
GENERELL KOMPETANSE
• Kan anvende generelle hygieniske tiltak for å hindre smittespredning.
•Kan reflektere og dele erfaringer med andre om hvordan det opplevese å gi, og motta helsehjelp.
•Kan begrunne sine praktiske handlinger i klinisk arbeid gjennom teoretisk kunnskap.
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Ingen.
Progresjonskrav.
Emnet må være bestått før studenten kan påbegynne praksisstudier.
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:
Ingen.
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesning, demonstrasjon, individuell- og gruppeveiledning, trening på ulike prosedyrer, simulering, ELæring.
Hele emnet gjennomføres på universitetets ferdighetsavdelingen og det er obligatorisk deltagelse.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og inntil 2 stk tospråklige ordbøker.
Praksis
Bokmål:
Praktisk ferdighetstrening i universitetets ferdighetsavdeling.
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NYSYK1007 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1

Introduksjon til emnet
Bokmål:

Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
OD - Obligatorisk deltakelse
AK - Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen.
PE - Eksamen er sammensatt av teori og praksis der studenten får vise riktig utførelse av
sykepleieprosedyrer som begrunnes med kunnskap.
Bestått/ikke bestått
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SYK1022 (1): Grunnleggende sykepleie

Rapport for emne SYK1022
Stadiuminfo:

Kvalitetssikring (S2)

Sist endret:

17.12.2019
Bente Karin Duun
(01703653)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

SYK1022
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
10.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Forkortet
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Emnetype
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Grunnleggende sykepleie
Grunnleggjande sjukepleie
Basic Nursing
2020 HØST
2021 VÅR
Vurderingsemne (VURDERING)
J
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskravet

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon
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SYK1022 (1): Grunnleggende sykepleie

Undervisning
Undervisningsspråk
Påkrevet akt.ønske
Etteranmelding

Bokmål
NULL
Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

toandre
Solveig Jennie Breivik (03200056), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding
Merknad Studentweb

J

Diverse
Samarbeidsinstitusjon

Kommentarer
Tidspunkt
09.10.2019
09:07
08.10.2019
12:52
23.09.2019
14:44

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3 til S2)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Teoriemne.
Engelsk:
.
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Levanger, Namsos, deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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SYK1022 (1): Grunnleggende sykepleie

Emnets innhold
Bokmål:
.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov.
•Har kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov for sykepleie og omsorg og sentrale
sykdommer hos eldre.
•Har kunnskap om sykepleie i livets sluttfase.
•Har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling, tenkning og dens betydning for profesjons- og
tjenesteutøvelse.
•Har kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
•Har kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode.
•Har kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og verdigrunnlaget i sykepleie.
•Har kunnskap om sykepleierens ulike funksjons- og ansvarsområder.
•Har kunnskap om dokumentasjon av sykepleie.
•Har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten.
FERDIGHETER
• Kan anvende sykepleieprosessen som problemløsende metode og utøvelse av sykepleie.
•Kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg,
både skriftlig og muntlig.
•Kan reflektere over yrkesetiske retningslinjer og hva det innebærer å være en profesjonell sykepleier.
GENERELL KOMPETANSE
• Kan identifisere pasientens behov for sykepleie og omsorg.
•Kan anvende problemløsende metode knyttet til grunnleggende behov.
•Kan formidle faglige synspunkter relatert til menneskets grunnleggende behov
•Kan utøve kunnskapsbasert praksis.
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak på bachelor sykepleie.
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:
Generell studiekompetanse.
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesning, seminarer, veiledning og gruppearbeid. Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid og på
seminarer.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle.
Engelsk:
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SYK1022 (1): Grunnleggende sykepleie

Praksis
Bokmål:
Ingen.
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnets hovedfokus er sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov (fysiske, psykiske, sosiale
og åndelige/eksistensielle behov), aldringsprosess og eldres særegne behov, sykepleie ved livets slutt,
samt dokumentasjon i sykepleie. Videre omhandles sykepleiens historie og tradisjon, sykepleiens
teoretiske grunnlag og yrkesetikk.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Hjemmeeksamen, individuell, 2 dager
Arbeidskrav i grupper. Arbeidskravet må være godkjent/levert før studenten får avlegge eksamen i emnet.
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SYK1006 (1): Legemiddelhåndtering

Rapport for emne SYK1006
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

SYK1006
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
3.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Legemiddelhåndtering
Legemiddelhandtering
Drug administration
2021 VÅR
2021 VÅR
J
Må være tatt opp til Bachelor i sykepleie.

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning
Fag sortering
Studieprogram rapportering
Tilknyttede studieprogram

1
Semestre
BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 VÅR
N

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus
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SYK1006 (1): Legemiddelhåndtering

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

Forelesninger, veiledning, ferdighetstrening og gruppearbeid

Tomas Log (06033257), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
09.10.2019
09:09
08.10.2019
12:53
23.09.2019
14:49
16.09.2019
09:09

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)
Tomas Log
(06033257)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3 til S2)
; (S1)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Standardformulering: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Engelsk:
Emnet gir studenten kunnskap om legemiddelhåndtering og grunnleggende legemiddelregning innen
områdene måleenheter, utregning av dose, styrke, mengde, infusjonsvolum og infusjonshastighet.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• Har kunnskap om de begreper og regler som inngår i legemiddelhåndtering og legemiddelregning
•Har kunnskap om forskrifter og retningslinjer for legemiddelhåndtering
FERDIGHETER
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SYK1006 (1): Legemiddelhåndtering

• Kan utføre feilfri legemiddelregning
•Kan regne ut riktig dose, styrke og mengde i ulike typer oppgaver
•Kan dokumentere egne utregninger på en etterrettelig måte og utføre egenkontroll på disse
•Kan utføre og begrunne tiltak innenfor legemiddelhåndtering
GENERELL KOMPETANSE
• Kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og
kvalitetssikre den enkelte pasient sin legemiddelbruk
•Forstår betydningen av feilfri legemiddelhåndtering og legemiddelregning med henblikk på
pasientsikkerhet
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Må være tatt opp til Bachelor i sykepleie.
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesninger, veiledning, ferdighetstrening og gruppearbeid
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og inntil 2 stk tospråklige ordbøker.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Individuell skriftlig skoleeksamen av tre timers varighet.
Karakter: Bestått / Ikke bestått. For å få karakteren bestått må besvarelsen være 100 % riktig.
Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid og ferdighetstrening må være godkjent for å framstille seg til
eksamen.
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SYKD1005 (1): Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Rapport for emne SYKD1005
Stadiuminfo:

Eksportert til FS (S5)

Sist endret:

20.01.2020
Bente Karin Duun
(01703653)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

SYKD1005
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
5.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Forkortet
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Emnetype
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi
Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi
Communication, psychology, pedagogics and sociology
Kom., psyk, ped.,sos
2021 VÅR
2021 VÅR
Vurderingsemne (VURDERING)
J

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 VÅR
N

Undervisning
Undervisningsspråk
Påkrevet akt.ønske
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SYKD1005 (1): Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer

Jorunn Bjerkan (01701571), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)
Grethe Bøgh Næss (01700289), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)
Grethe Dillern (03200078), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

Lærer

StudentWeb
Oppmelding
Merknad Studentweb

J

Diverse
Samarbeidsinstitusjon

Kommentarer
Ingen kommentarer å hente

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet omfatter "mennesket i samfunnet": Ulike faglige innfallsvinkler benyttes for å forstå mennesket som
individ i sin samfunnskontekst. Dette skal forberede studenten til å forstå individet og grupper av individer i
en helsemessig sammenheng; både i forebygging av sykdom og ved behandling og pleie av sykdom eller
ved funksjonsnedsettelser av ulike slag. I faget introduseres studenten for kunnskap innen områdene:
• helsesektoren som del av samfunnet
•juridiske rammer
•mellommenneskelig kommunikasjon
•pedagogiske metoder i kommunikasjon
•psykologi
•sosiologi
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SYKD1005 (1): Kommunikasjon, psykologi, pedagogikk og sosiologi

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• har kunnskap om menneskets psykologiske utvikling
•har kunnskap om pedagogiske teorier og metoder
•har kunnskap om grunnleggende begreper og fenomener i sosiologi
•har kunnskap om grunnleggende kommunikasjon, og ulike personsentrerte tilnærmingsmåter for å
understøtte pasientens beslutningsgrunnlag
•har kunnskap om konfliktløsning
FERDIGHETER
• anvender samfunnsvitenskapelig teori, metoder og verktøy over planlegging, utøvelse og evaluering av
sykepleie til pasienter i alle aldersgrupper
GENERELL KOMPETANSE
• forstår og ivaretar betydning av respekt, medbestemmelse og i møte med den enkelte pasient, pårørende
og andre samarbeidspartnere
•forstår betydningen av samarbeid og samhandling med pasient, pårørende, kollegaer og andre
samarbeidspartnere
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Studenter opptatt til studiet
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesning/ nettforelesning, gruppearbeid
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og inntil 2 stk tospråklige ordbøker
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnet skal gi grunnlag for å forstå mennesket i ulike aldre, under ulike samfunnsforhold og i ulike
situasjoner. Emnet omhandler teori om psykologisk utvikling, læring, sosiologi, kommunikasjon og
samhandling og ulike metoder og verktøy. som viktig for sykepleierens yrkesutøvelse.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
MU - Eksamen. Muntlig fremlegg i grupper med bakgrunn i AK, som får frem gruppeprosess, evnen til å
jobbe sammen og at den enkelte student viser oppmerksomhet og hensyn til gruppemedlemmene slik
at alle bidrar.
Muntlig fremlegg i gruppe
Karakter A - F
Arbeidskrav i gruppe som må være godkjent før endelig karakter i emnet
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NYSYK1008 (1): Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie, Kommunehelsetjenesten

Rapport for emne NYSYK1008
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1008
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
18.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie,
Kommunehelsetjenesten
Praksisstudium - Grunnleggjande sjukepleie,
Kommunehelsetenesten
Clinical Practice - Basic Nursing, Community Health Care
Services

Første undervisningstermin

2021 VÅR

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2021 VÅR

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

J

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 VÅR
N
PR – 12 uker praksis i kommunehelsetjenesten, 100/100,
bestått/ikke bestått

Undervisning
Undervisningsspråk
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NYSYK1008 (1): Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie, Kommunehelsetjenesten

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enforste
Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
15:16
07.11.2019
15:15
07.11.2019
15:15
23.09.2019
14:58
23.09.2019
14:56

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)
; (S3 til S2)
; (S3 til S2)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana og Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Emnets innhold
Bokmål:
Praksisstudiet skal gi studenten handlingskompetanse i å observere funksjonsnivå, helse og velvære,
samt ivareta grunnleggende behov ved egenomsorgssvikt og være personsentrert.
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NYSYK1008 (1): Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie, Kommunehelsetjenesten

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og normale funksjoner,
· har bred kunnskap om personsentrert sykepleie
· har kunnskap om de viktigste juridiske og etiske aspekter ved utøvelse av sykepleie
FERDIGHETER
· kan anvende faglig kunnskap om kropp, helse og sykdom
· kan anvende sykepleieprosessen
· kan anvende kunnskap om forflytning og ergonomi i utøvelsen av sykepleie
· kan skape gode relasjoner og anvende profesjonell kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere
· kan anvende hygieniske prinsipper og utføre grunnleggende prosedyrer
· kan administrere legemiddelhåndtering
· kan anvende aktuelt kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy
· forstår betydningen av personsentrert tilnærming til pasient og pårørende
GENERELL KOMPETANSE
· kan reflektere over etiske problemstillinger
· kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på
respekt, medbestemmelse og integritet
· forstår betydningen av kvalitetssikringsrutiner og prosedyrer og registrere avvik
· kan utøve kunnskapsbasert sykepleie
· kan lede og prioritere eget arbeid
- viser vilje og engasjement til å utvikle egen sykepleierkompetanse under veiledning
· viser vilje og engasjement til å utvikle egen sykepleierkompetanse under veiledning
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Krav om bestått Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 1 (NYSYK1007)
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Utøvelse av sykepleiefaget i praksisfeltet hovedsakelig til eldre pasienter under veiledning av sykepleiere
som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer studentens oppnåelse av disse.
Studenten lever skriftlig oppgaver relatert til fagområdet i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
12 uker praksisstudium i kommunehelsetjenesten
PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
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NYSYK1008 (1): Praksisstudier - Grunnleggende sykepleie, Kommunehelsetjenesten

Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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NYSYK1013 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten

Rapport for emne NYSYK1013
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1013
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
10.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk
sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten
Praksisstudium - Menneske med akutt, kritisk og kronisk
sjukdom, Del 1, Spesialisthelsetenesta
Clinical Practice: Patients with Acute, Critical or Chronic
Diseases part 1: Specialist Health Care Services

Første undervisningstermin

2021 HØST

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2021 HØST

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1003, NYSYK1006, NYSYK1004, NYSYK1022,
NYSYK1008 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 HØST
N
PR – 7 uker praksis i spesialisthelsetjenesten, 100/100,
bestått/ikke bestått

Undervisning
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NYSYK1013 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten

Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:39
24.09.2019
08:06

Bruker
Tekst
Bente Karin Duun
; (S3 til S1)
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes ; (S3 til S2)
(03200440)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana og Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet bygger videre på praksisstudier fra 1.studieår og tidligere teoriemner. Studenten skal oppnå
handlingskompetanse i å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak til pasientgruppen. Studenten skal videreutvikle sine ferdigheter i
kommunikasjon, samhandling og refleksjon over etiske problemstillinger.
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NYSYK1013 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har bred kunnskap om personsentrert sykepleie
· har kunnskap om de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp, utredning og behandling
· har kunnskap om pre-, per- og postoperativ sykepleie
· har kunnskap om de vanligste legemidler anvendt på praksisplassen
· har kunnskap om sykepleierens ansvars- og funksjonsområde i spesialisthelsetjenesten
FERDIGHETER
· kan anvende faglig kunnskap om sykdom og helse, for å systematisk observere, vurdere, beslutte,
iverksette, dokumentere og evaluere hensiktsmessige sykepleietiltak
· kan anvende profesjonell kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere
· kan administrere legemidler på en faglig forsvarlig måte
· kan gjennomføre de vanligste prosedyrene i avdelingen (smittevern, medisinskteknisk utstyr,
dokumentasjon, teknologi og digitale løsninger …)
· kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse
GENERELL KOMPETANSE
· kan vise ansvarlighet, engasjement og selvstendighet og følge yrkesetiske retningslinjer i møte med
pasienter, pårørende og medarbeidere
· kan administrere sykepleie til en gruppe pasienter, delta i legevisitt og holde rapport
· kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på
respekt, medbestemmelse og integritet
· kan reflektere over egen faglig utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen utøvelse
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt på bachelorstudiet, og bestått forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Utøvelse av sykepleiefaget i praksisfeltet hovedsakelig til eldre pasienter under veiledning av sykepleiere
som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer studentens oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig oppgaver relatert til fagområde i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
7 uker i spesialisthelsetjenesten.
PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
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NYSYK1013 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten

Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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NYSYK1012 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2

Rapport for emne NYSYK1012
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1012
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
8.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2
Praktiske ferdigheiter i sjukepleie, del 2
Practical Skills in Nursing, part 2
2021 HØST
2021 HØST
J
NYSYK1003, NYSYK1006, NYSYK1004, NYSYK1022,
NYSYK1008 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2021 HØST
N
PE- Praktisk utførelse av prosedyrer, 100/100, bestått/ikke
bestått
OD – Obligatorisk deltakelse, 80%, 0/100 godkjent/ikke godkjent
- krav om at OD må være godkjent før PE

Undervisning
Undervisningsspråk
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NYSYK1012 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus
Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

Ansikt til ansikt. Praktiske øvelser. Undervisning/veiledning.
enandre
Lise Sandnes (03207382), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
09.10.2019
09:08
08.10.2019
12:41
24.09.2019
08:10
01.07.2019
13:37

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)
Lise Sandnes
(03207382)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3 til S2)
Generelt: Utkast; (S1)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk praktisk- /teoretisk emne
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Bodø, Mo i Rana
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Bokmål:
Praktiske ferdigheter 2 er et emne hvor studenten øver på sykepleieferdigheter til mennesker med akutt
og langvarig sykdom. Dette innebærer blant annet prosedyrer rundt håndtering av infusjoner, førstehjelp,
undersøkelse og vurdering av skadeomfang.
I emnet kan det brukes teknisk utstyr som defibrillator, simulatordukke, VR-briller o.a.
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NYSYK1012 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP:
· Har kunnskap om bruk av halvautomatisk defibrillator og livreddende førstehjelp til mennesker med
alvorlig sykdom og/eller skade.
· Forstår betydningen av og kan kommunisere og informere pasienter og pårørende ved ulike prosedyrer
og alvorlig sykdom/skade.
· Har kunnskap om aktuelle prosedyrer; indikasjoner, gjennomføring, virkning, evt. bivirkninger,
kontraindikasjoner og hygiene.
FERDIGHETER:
· Kan planlegge, gjennomføre og begrunne aktuelle praktiske sykepleieferdigheter på en faglig forsvarlig
måte.
· Kan planlegge og utføre sykepleieferdigheter nøyaktig, ryddig og estetisk.
· Kan ta ansvar, gjøre nødvendige prioriteringer og utfører livreddende førstehjelp til mennesker med
alvorlig sykdom og/eller skade.
· Kan anvende hygieniske prinsipper.
· Kan utføre systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV).
· Kan utføre HHLR (Hjerte/lungeredning med defibrillator).
GENERELL KOMPETANSE:
· Kan begrunne sine handlinger og forstå betydningen av kunnskaps- og erfaringsbasert praksis.
· Kan vise adferd og holdninger som er i tråd med etiske retningslinjer.
· Kan reflektere over egen og andres utøvelse.
· Kan reflektere over hvordan det er å gi hjelp og være mottaker av hjelp.
· Kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og krise- og katastrofesituasjoner
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt på bachelorstudiet og bestått forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesning, trening på ulike prosedyrer, simulering og E-læring.
Hele emnet gjennomføres på universitetets ferdighetsavdelingen.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og inntil 2 stk tospråklige ordbøker.
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnet omhandler praktiske prosedyrer knyttet til utøvelsen av sykepleie. Studenten starter utviklingen av
et godt håndlag i praktiske prosedyrer. Obligatorisk oppmøte (80%).
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
OD- Obligatorisk deltakelse
PE - Eksamen - praktisk utførelse av prosedyrer.
Bestått/ikke bestått
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NYSYK1012 (1): Praktiske ferdigheter i sykepleie, del 2

OD - Obligatorisk deltakelse, 80%, 0/100 godkjent/ikke godkjent må være godkjent før PE
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NYSYK1009 (1): Patologi, sykdomslære og farmakologi

Rapport for emne NYSYK1009
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1009
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
12.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Patologi, sykdomslære og farmakologi
Patologi, sjukdomslære og farmakologi
Pathology, Pathopysiology and Pharmacology
2021 HØST
2022 VÅR
J
NYSYK1003, NYSYK1006, NYSYK1004, NYSYK1022,
NYSYK1008 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 VÅR
N
SK – Individuelle skriftlig skoleeksamen i to deler
Karakter: A-F
SK 1 – 1.del; Psykiatri, 3 timer, 30/100, A-F
SK 2 – 2.del; Somatikk, 5 timer, 70/100, A-F
AK – må være godkjent for å kunne gå opp til SK

Undervisning
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NYSYK1009 (1): Patologi, sykdomslære og farmakologi

Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

toandre
Hege Hammer (01704671), FSH (01.07.2020 - )
Morten Westgård (03200518), FSH (01.07.2020 - )

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
09.10.2019
10:01
09.10.2019
09:08
08.10.2019
12:40
24.09.2019
08:13

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes
(03200440)

Tekst
; (S1)
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3 til S2)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne.
Engelsk:

Studiested
Bokmål:
Namsos, Levanger, Mo i Rana, Bodø
Deltid Vesterålen
Engelsk:

Emnekostnader
Bokmål:
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Engelsk:
No tuition fees. Semester fees and cost of course literature apply.
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NYSYK1009 (1): Patologi, sykdomslære og farmakologi

Emneevaluering
Bokmål:
Evaluering av studiet skjer gjennom individuell evaluering og i referansegrupper.
Engelsk:
Evaluation using mid-term and final surveys. Students are also encouraged to participate in the central
quality surveys.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet er medisinsk- naturvitenskaplig og gir innføring i patologi, sykdomslære og farmakologi innen
somatikk, psykiatri, pediatri og geriatri.
Patologi omfatter anatomiske forandringer ved sykdom og generelle sykdomsmekanismer.
Sykdomslære omfatter årsaker til sykdom (etiologi), sykdomsmekanismer, symptomer og tegn.
Farmakologi er læren om legemidler.
Engelsk:

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
Kunnskap
• Kan beskrive patofysiologiske prosesser som leder til akutt-, langvarig sykdom og sammensatte lidelser
•Har bred kunnskap om somatiske sykdommer og psykiske lidelser/sykdommer og kan gjøre rede for
deres årsaksforhold, sykdomsprosesser, symptomer, diagnostisering, behandling, prognose, forebygging
og rekonvalesens
•Kan forklare virkningsmekanismer til legemidler som inngår i emnet og kunne forklare deres mest vanlige
effekter, bieffekter og interaksjoner
•Har kunnskap om rus og avhengighet
Ferdigheter
• Kan anvende faglige kunnskaper til å identifisere symptomer, se årsakssammenhenger og kunne
iverksette og begrunne vurderinger og tiltak
•Kan anvende kunnskap om generell farmakologi, om virkninger og bivirkninger av legemidler til pasienter
Generell kompetanse
• Ha innsikt i sykdom og lidelser i relasjon til livsløp inkludert pediatri og geriatri
•Har innsikt i samfunnsmessige- og epidemiologiske forhold knyttet til helsefremmende- og
sykdomsforebyggende arbeid
Engelsk:

Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt til bachelorstudiet og bestått forkunnskapskrav
Engelsk:
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NYSYK1009 (1): Patologi, sykdomslære og farmakologi

Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:

Engelsk:

Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesninger/nettforelesninger, arbeidsoppgaver/case, gruppearbeid.
Digitale fagtester på canvas
Engelsk:

Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn og egen bærbar datamaskin ved digital eksamen.
Inntil to (2) tospråklige ordbøker.
Engelsk:

Praksis
Bokmål:
Ingen.
Engelsk:

Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnet er medisinsk- naturvitenskaplig og gir innføring i patologi, sykdomslære og farmakologi
innen somatikk, psykiatri, pediatri og geriatri.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
AK - Arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen
SK - Individuell skriftlig skoleeksamen i to deler.
1 del; Psykiatri 3 timer, andel 25/100 av karakter (25%)
2 del; Somatikk 5 timer, andel 75/100 av karakter (75%)
.
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NYSYK1010 (1): Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

Rapport for emne NYSYK1010
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1010
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
15.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom
Sjukepleie til menneske med akutt, kritisk og kronisk sjukdom
Nursing to Patients with Acute, Critical or Chronic Diseases
2021 HØST
2022 VÅR
J
Bestått alle emner 1.år bachelor sykepleie (NYSYK1003,
NYSYK1006, NYSYK1004, NYSYK1022, NYSYK1008 må være
bestått for å kunne påbegynne emnet)

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon
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NYSYK1010 (1): Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus
Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

toandre
Inger-Lise Bangstad (01704142), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:34
24.09.2019
08:17

Bruker
Tekst
Bente Karin Duun
; (S3 til S1)
(01703653)
Sølvi Irene Skipnes ; (S3 til S2)
(03200440)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke er et obligatorisk teoriemne.
(der det også integreres simulering og ferdighetstrening)
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Namsos, Levanger
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet har fokus på sykepleierens ansvars- og funksjonsområder knyttet til pasienter og pårørende med
akutt, kritisk og kronisk sykdom, samt til pasienter med sammensatte og komplekse behov innenfor
psykisk- og somatisk helse. Pasient- og pårørendeperspektivet, etiske prinsipper, retningslinjer og verktøy
er sentralt i emnet.
Emnet inneholder både teoretisk innføring, simulering og caseoppgaver.
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NYSYK1010 (1): Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• Har bred kunnskap om hvordan pasienters grunnleggende behov kan være truet i forbindelse
med sykdom og behandling i et livsløpsperspektiv.
•Har kunnskap om komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder.
•Har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende,
undervisende, veiledende og lindrende funksjon, inkludert palliasjon.
•Har bred kunnskap om personsentrert sykepleie.
•Har bred kunnskap om etiske prinsipper og retningslinjer i møte med akutt, kritisk og kronisk syke
mennesker.
•Har kunnskap om pasienter og pårørendes behov for sykepleie knyttet til sykdom, lidelse og død.
•Har kunnskap om metoder for å observere og identifisere symptomer, og begrunne sykepleiefaglige
vurderinger og tiltak ved somatisk og psykisk sykdom.
•Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie
•Har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode.
FERDIGHETER
• Kan reflektere over og anvende faglig kunnskap om helse, sykdom og legemiddelbruk, for systematisk å
observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse
og justere ved behov.
•Kan anvende kunnskap om komplikasjoner ved sykdom og foreslå forebyggende, helsefremmende,
behandlende eller lindrende/palliative tiltak i forhold til pasientens behov.
•Kan anvende relevante teorier, modeller og verktøy i kunnskapsutvikling og utøvelse av sykepleie.
•Kan anvende ulike kommunikasjonsmodeller, og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med
pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet.
•Kan gjøre rede for lov- og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten.
GENERELL KOMPETANSE
• Kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pre- og postoperative pasienter.
•Kan anvende kunnskap om mestringsstrategier i forhold til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker.
•Kan reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer i utøvelse av sykepleie til akutt, kritisk og
kronisk syke mennesker.
•Kan anvende kunnskap om og reflektere over etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og
digitale løsninger.
•Kan anvende forskning og vitenskapelig tilnærming i forhold til oppgaver knyttet til emnet.
•Viser atferd og holdninger som er i samsvar med lovverk, sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og
verdigrunnlag.
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt på bachelor i sykepleie og bestått forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:

Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
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NYSYK1010 (1): Sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom

Forelesninger/ nettundervisning, temauker med simulering, gruppearbeid og egenstudier.
AK - Arbeidskrav.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Tillatte hjelpemidler: Kandidaten kan ha med 1 A 4 side med max 40 stikkord, ingen forklarende
setninger.
Praksis
Bokmål:
Ingen praksis
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnet har fokus på sykepleierens ansvars- og funksjonsområder knyttet til pasienter og pårørende med
akutt, kritisk og kronisk sykdom, samt til pasienter med sammensatte og komplekse behov innenfor
psykisk- og somatisk helse. Pasient- og pårørendeperspektivet, etiske prinsipper, retningslinjer og verktøy
er sentralt i emnet.
Emnet inneholder både teoretisk innføring, simulering og caseoppgaver
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen
Tid: 45 min per student
Karakter: A-F
AK - Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
OD - Obligatorisk deltakelse på simulering, rollespill, seminar og gruppearbeid, 80%. Obligatorisk
deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
MU - Eksamen. Gjennom denne type eksamen som tar utgangspunkt i case som er utarbeidet
spesifikt for eksamen, får studenten vist nyanser innenfor faget og forståelse for en helhetlig
sammenheng i sykepleiefaget ved bruk av teori og erfaring lært gjennom ferdighetstrening/simulering og
praksisstudier. Muntlig fremstilling er en god vurderingsform i sykepleiefaget da det gjenspeiler hvordan
faget utøves i praksis og med tanke på oppnåelse av læringsutbytter innenfor både kunnskap og
ferdigheter. Karakter A - F
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"NY" 1000 (1): Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Rapport for emne "NY" 1000
Stadiuminfo:

Kvalitetssikring (S2)

Sist endret:

17.12.2019
Bente Karin Duun
(01703653)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå
Administrativt sted

"NY" 1000
1

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
3.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studiepoeng
Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv
Sjukepleie i eit fleirkulturelt perspektiv
Nursing in a Multicultural Perspective
2022 VÅR
2022 VÅR
J
NYSYK1003, NYSYK1006, NYSYK1004, NYSYK1022,
NYSYK1008 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 VÅR
N
HJ – 3 dager hjemmeeksamen i gruppe, 100/100, A-F
AK – Arbeidskrav i grupper 0/100, godkjent/ikke godkjent – må
være godkjent før HJ
OD - Obligatorisk deltakelse - seminar, grupparbeid

Undervisning
Undervisningsspråk
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"NY" 1000 (1): Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

enforste
Gunilla Kulla (03208182), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
18.11.2019
08:52
18.11.2019
08:51
18.11.2019
08:51
07.11.2019
15:14
07.11.2019
15:14
07.11.2019
15:14

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S4 til S3)
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Stokmarknes, Levanger, Namsos, deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet skal gi studenten innsikt og forståelse for sykepleie i et flerkulturelt perspektiv. Et særlig fokus vil
være utvikling av en forståelse for kultursensitiv tilnærming og interkulturell kommunikasjon i sykepleie,
samt hvordan helse og sykdom har betydning for pasienter med ulike kulturelle bakgrunn.
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"NY" 1000 (1): Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
- Har kunnskap om det flerkulturelle samfunn og kan beskrive kulturelle forskjeller og likheter mellom
mennesker
- Har kunnskap i betydning av interkulturell kommunikasjon i sykepleie
- Har kunnskap om sørsamenes og lulesamenes status som urfolk og om deres rettigheter, særlig
innenfor helse- og sosialfeltet
- Har innsikt i hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for pasientens helse- og sykdomsforståelse
og ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet
- Har kunnskap om bruk av tolk
FERDIGHETER
- Kan anvende og reflektere over kulturkompetanse og kulturforståelse utfra et globalt helse- og
sykdomsperspektiv ved vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
- Kan erkjenne og reflektere over betydning av menneskers kulturelle bakgrunn
- Kan reflektere over interkulturell kommunikasjon i sykepleie
- Kan planlegge og vurderinger sykepleiebehovet til mennesker med urfolk- og minoritetsbakgrunn
GENERELL KOMPETANSE
- Har kunnskap om og forståelse for samer som minoritet
- Kjenner til sider ved globale helseutfordringer ved sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
- Har tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne møte pasienter med ulik kulturell
bakgrunn
- Kan reflektere over å være i kultursensitiv situasjon
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt til bachelor i sykepleie og bestått forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:

Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesning/nettforelesning, gruppearbeid og seminar. Obligatorisk deltagelse på seminar med
studentfremlegg i gruppe. AK - arbeidskrav i gruppe må være godkjent for å gjennomføre HJ.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle hjelpemidler
Praksis
Bokmål:
Ingen praksis.
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Emnet skal gi studenten innsikt og forståelse for sykepleie i et flerkulturelt perspektiv. Et særlig fokus vil
være utvikling av en forståelse for kultursensitiv tilnærming og interkulturell kommunikasjon i sykepleie,
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"NY" 1000 (1): Sykepleie i et flerkulturelt perspektiv

samt hvordan helse og sykdom har betydning for pasienter med ulike kulturelle bakgrunn.
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NYSYK1014 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 2, Spesialisthelsetjenesten

Rapport for emne NYSYK1014
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå
Administrativt sted

NYSYK1014
1

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
12.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studiepoeng
Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk
sykdom, Del 2, Spesialisthelsetjenesten
Praksisstudium - Menneske med akutt, kritisk og kronisk
sjukdom, Del 2, Spesialisthelsetenesta
Clinical Practice: Patients with Acute, Critical or Chronic
Diseases part 2: Specialist Health Care Services

Første undervisningstermin

2022 VÅR

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2022 VÅR

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1013 Praksisstudier – Mennesker med akutt, kritisk og
kronisk sykdom, Del 1, Spesialisthelsetjenesten, må være
bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 VÅR
N

Undervisning
Undervisningsspråk
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NYSYK1014 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 2, Spesialisthelsetjenesten

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus
Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enforste
Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:49
07.11.2019
10:49
07.11.2019
10:48

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana, Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet bygger videre på praksisstudie del 1, teori og praksisstudier fra 1.studieår. Studenten skal oppnå
handlingskompetanse i å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
hensiktsmessige sykepleietiltak til pasientgruppen. Studenten skal videreutvikle sine ferdigheter i
kommunikasjon, samhandling og refleksjon over etiske problemstillinger, og utvikle sin evne til å se
sammenhenger og forstå komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder.
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NYSYK1014 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 2, Spesialisthelsetjenesten

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har bred kunnskap om personsentrert sykepleie
· har kunnskap om de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp, utredning og behandling og
innhenter kunnskap om komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder
· har kunnskap om pre-, per- og postoperativ sykepleie
· har kunnskap om de vanligste legemidler anvendt på praksisplassen
· har kunnskap om sykepleierens ansvars- og funksjonsområde i spesialisthelsetjenesten
FERDIGHETER
· kan anvende faglig kunnskap om sykdom, helse og komplekse og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder, for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette, dokumentere og evaluere
hensiktsmessige sykepleietiltak
· kan anvende profesjonell kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere
· kan administrere legemidler på en faglig forsvarlig måte
· kan gjennomføre de vanligste prosedyrene i avdelingen
· kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr
· har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten
· kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse
· kan innhente kunnskap om sammensatte sykdomsbilder i møte med slike pasientsituasjoner
GENERELL KOMPETANSE
· kan vise ansvarlighet, engasjement og selvstendighet og følge yrkesetiske retningslinjer i møte med
pasienter, pårørende og medarbeidere
· kan vise til progresjon i selvstendighet i å administrere sykepleie til en gruppe pasienter, delta i legevisitt
og holde rapport
· kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på
respekt, medbestemmelse og integritet kan initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverretatlig
samhandling
· kan reflektere over egen faglig utvikling, ta imot veiledning og korrigere egen utøvelse
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptatt på bachelor i sykepleie og bestått forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Utøvelse av sykepleiefaget i praksisfeltet hovedsakelig til eldre pasienter under veiledning av sykepleiere
som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer studentens oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig oppgaver relatert til fagområde i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
8 ukers praksis i spesialisthelsetjenesten.
PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget 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
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NYSYK1014 (1): Praksisstudier - Mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom, Del 2, Spesialisthelsetjenesten

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.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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NY SYK1016 (1): Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

Rapport for emne NY SYK1016
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NY SYK1016
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
5.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling
Sjukepleiefagleg leiing og tenesteutvikling
Nursing Management and Service Development
2022 HØST
2022 HØST
J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 HØST
N
SK – 4 timer skoleeksamen, 100/100, A-F
AK – Arbeidskrav – caseoppgave og dialogkafe, 0/100,
godkjent/ikke godkjent – krav om at AK er godkjent før SK

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling
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NY SYK1016 (1): Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus
Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

Forelesninger, gruppearbeid, caseoppgaver

Kari Ingstad (01700176), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:40
07.11.2019
10:40
07.11.2019
10:39
07.11.2019
10:34

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S4 til S3)
; (S3 til S1)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Levanger, Namsos
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet handler om ledelse og tjenesteutvikling av helse- og sykepleietjenesten på ulike nivå. Emnet tar for
seg arbeid med kvalitet, sikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon, samt gir en forståelse av hvordan
organisasjoner fungerer. Emnet rommer teori og refleksjon om ledelse, endringsarbeid, likestilling, ikkediskriminering, samhandling og brukermedvirkning. Hensikten med emnet er å utvikle kompetanse i
organisasjon og ledelse av sykepleie, som danner grunnlag for arbeidsflyt, reduksjon i uønskede
hendelser og variasjon, samt sikre pasient- og brukermedvirkning.
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NY SYK1016 (1): Sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling

Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP:
· Har kunnskap om å lede og organisere sykepleie til grupper av pasienter og lede medarbeidere · Har
kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten · Kjenner til risikofaktorer i
helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader · Har kunnskap om overordnede mål i
helse- og sosialpolitikken, samt relevante lover og forskrifter
Har kunnskap om personsentrert ledelse · Kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjon, endring
og kontinuerlig kvalitetsforbedring · Har kunnskap om faktorer av betydning for sykepleieres helse og
arbeidsmiljø · Har kunnskap om helse- og velferdstjenestens oppbygging.
FERDIGHET:
· Kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om implementering av ny
kunnskap og nye arbeidsmetode · Kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, system og
miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, deriblant iverksette relevante tiltak. · Kan
planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende.
GENERELL KOMPETANSE:
· Kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten · Viser evne til å identifisere behovet for
kvalitetsutvikling, og kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og
pårørende · Kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike
enheter og nivåer i helsetjenesten · Har innsikt i kvalitetsindikatorer
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak til bachelor i sykepleie og bestått forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:

Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesninger
Caseoppgaver individuelt og i grupper
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Penn, linjal, enkel kalkulator og inntil 2 stk tospråklige ordbøker.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
SK - Individuell skoleeksamen - 3 timer
AK - Arbeidskrav - som må være godkjent for å ta eksamen
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NYVPL9HEL2 (1): Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

Rapport for emne NYVPL9HEL2
Stadiuminfo:

Klar for FS-klarering
(S3)

Sist endret:

23.09.2019
Siri Gro Steinnes
(01700351)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYVPL9HEL2
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
5.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav
Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
Tverrprofesjonell samhandling i helsetenestene
Interdisciplinary Collaboration in the Health Services
2022 HØST
2022 HØST
J
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering
Tilknyttede studieprogram

Semestre

BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST BAVER Bachelor i vernepleie
2020 HØST -

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 HØST
N
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå
læringsutbyttene i emnet. Begrunnelse for obligatorisk
deltakelse: Deltakelsen gir ferdigheter og generell kompetanse
som studentene ikke kan tilegne seg på egen hånd.
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig
karakter i emnet. 0/100
Muntlig (MU/M)
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NYVPL9HEL2 (1): Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene

Muntlig presentasjon i gruppe. Vurderingsuttrykk: Bestått/ ikke
bestått

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Nei
Studentaktive læringsformer og samarbeidslæring.
Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening.

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enandre
Ingunn Skjesol Bulling (01703047), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
23.09.2019
10:22
23.09.2019
10:14

Bruker
Siri Gro Steinnes
(01700351)
Siri Gro Steinnes
(01700351)

Tekst
; (S3)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Bodø, Mo i Rana, Stokmarknes.
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emneevaluering
Bokmål:
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Emnets innhold
Bokmål:
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Studentene vil 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.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om arbeidsformer i tverrfaglig samarbeid
•har kunnskap om egen og andres helseprofesjoners roller i helse- og velferdssystemet
•kjenner til verktøy og metoder for nytenkning og innovasjonsprosesser
•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
• kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig samhandling i helsetjenesten
•kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Anbefalte forkunnskaper
Bokmål:
Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Studentaktive læringsformer og samarbeidslæring. Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening.
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle hjelpemidler tillatt
Introduksjon til emnet
Bokmål:
Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Studentene vil møte andre helse- og sosialfag- studenter og samhandle med disse digitalt og/ eller fysisk
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med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
Obligatorisk deltakelse (OD): Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå læringsutbyttene i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltakelse: Deltakelsen gir ferdigheter og generell kompetanse som
studentene ikke kan tilegne seg på egen hånd. Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig
karakter i emnet. 0/100
Muntlig (MU/M) Muntlig presentasjon i gruppe. Vurderingsuttrykk: Bestått/ ikke bestått
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NYSYK1018 (1): Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse- og tjenesteutvikling, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

Rapport for emne NYSYK1018
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1018
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
9.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse- og tjenesteutvikling,
Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten
Praksisstudium - Sjukepleiefagleg leiing og tenesteutvikling,
Kommune- og/eller spesialisthelsetenesta
Clinical Practice: Nursing Management and Service
Development, Community and/or Specialist Health Care
Services

Første undervisningstermin

2022 HØST

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2022 HØST

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 HØST
N
PR - Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden
Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid Oppnåelse av
læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått s
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NYSYK1018 (1): Praksisstudier - Sykepleiefaglig ledelse- og tjenesteutvikling, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enandre
Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:47
07.11.2019
10:47
07.11.2019
10:47

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana og Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet bygger videre på tidligere gjennomførte praksisstudier og teoriemner. Emnet handler om praktisk
utøvelse av ledelse og tjenesteutvikling i helse- og sykepleietjenesten på ulike nivå. Emnet tar for seg
arbeid med kvalitet, sikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon, samt gir en forståelse av hvordan
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organisasjoner fungerer. Hensikten med emnet er å utvikle kompetanse i organisasjon og ledelse av
sykepleie, som danner grunnlag for arbeidsflyt, reduksjon i uønskede hendelser og variasjon, samt sikre
pasient- og brukermedvirkning.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten
· har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten
· kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten, og prinsipper og tiltak for å hindre uønskede hendelser
· kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig
forbedringsarbeid
FERDIGHETER
· kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledning i sin
tjenesteutøvelse
· kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder på praksisplass, og kan ta initiativ til dialog om
implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder
· kan anvende metoder for kvalitetsutviklingsarbeid
· kan anvende kunnskap om helsefremmende, forebyggende og arbeidsinkluderende tiltak
GENERELL KOMPETANSE
· kan planlegge og gjennomføre sykepleiefaglig ledelse
· kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter, pårørende i
tverrfaglig /tverretatlig perspektiv
· viser vilje og engasjement til å utvikle egen sykepleierkompetanse under veiledning
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak bachelor i sykepleie og beståtte forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
6 uker praksisstudium hovedsakelig i kommunehelsetjeneste.
Utøvelse av sykepleiefaget i praksisfeltet hovedsakelig til eldre pasienter under veiledning av sykepleiere
som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer studentens oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig oppgaver relatert til fagområde i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget 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.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
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Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
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NYSYK1020 (1): Praksisstudier - Psykisk helsearbeid, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

Rapport for emne NYSYK1020
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå
Administrativt sted

NYSYK1020
1

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
10.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studiepoeng
Praksisstudier - Psykisk helsearbeid, Kommune- og/eller
spesialisthelsetjenesten
Praksisstudium - Psykisk helsearbeid, Kommune- og/eller
spesialisthelsetenesta
Clinical Practice: Mental Health Nursing, Community and/or
Specialist Health Care Services

Første undervisningstermin

2022 HØST

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2022 HØST

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 HØST
N
PR – 7 uker praksis i Kommune og spesialisthelsetjenesten,
100/100, bestått/ikke bestått
Emnet er delt i 4 perioder, to på høst semesteret og to på
vårsemesteret. Hver student gjennomfører kun en av periodene.
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NYSYK1020 (1): Praksisstudier - Psykisk helsearbeid, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

tobegge
Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:54
07.11.2019
10:53
07.11.2019
10:53
07.11.2019
10:52
07.11.2019
10:52

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana og Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet bygger videre på gjennomførte praksisstudier og teoriemner. Studenten kan møte pasienter i alle
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aldre med behov for psykisk helsehjelp. Observasjon, vurdering, planlegging, gjennomføring, evaluering
og dokumentasjon som klinisk kompetanse skal videreutvikles. Studenten skal reflektere over etiske
problemstillinger sett i sammenheng med aktuelt lovverk/nasjonale retningslinjer og hvilken betydning
dette har/får for sykepleieutøvelsen i komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder. I
tillegg skal studenten ha kunnskap om sykepleie i et helsefremmende perspektiv.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har bred kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene og sykdommer
· har kunnskap om virkning og bivirkning av de mest vanlige psykofarmaka
· har kunnskap om lovverk som anvendes innenfor psykisk helsetjeneste
· har kunnskap om rus og avhengighet
FERDIGHETER
· kan anvende profesjonell kommunikasjon og kompetanse i relasjonsbygging til pasient og pårørende og i
tverrfaglig /tverretatlig samhandling
· kan anvende faglig kunnskap for å observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere
sykepleietiltak og evaluere effekten av disse og justere ved behov
· kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin
tjenesteutøvelse
· kan reflektere over hvordan psykisk lidelse kan påvirke pasientens opplevelse av egen livssituasjon
· kan ivareta pasientens helsefremmende, mestringsskapende og forebyggende behov
· kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette tiltak for
å forebygge slike hendelser
GENERELL KOMPETANSE
· kan vise engasjement og selvstendighet og i tråd med yrkesetiske retningslinjer i møte med pasienter,
pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere
· har innsikt i sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette for å
bidra til god folkehelse.
· kan reflektere over egen faglig utvikling
· tar ansvar for egen læring og viser engasjement i sykepleieutøvelsen under veiledning
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak på bachelor i sykepleie og beståtte forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Utøvelse av sykepleiefaget i praksisfeltet til pasienter med psykiske lidelser under veiledning av
sykepleiere som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer studentens oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig oppgaver relatert til fagområde i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
PR - Eksamen: Studenten utøver sykepleiefaget 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
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NYSYK1020 (1): Praksisstudier - Psykisk helsearbeid, Kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten

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.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent skriftlig oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått

Rapport fra EpN, 17.12.2019 12:43:39

side 4

5/20 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år - 18/03774-39 Reakkreditering 2019 - Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år : Vedlegg 1 Studieprogram Bachelor sykepleie deltid - 4 år med emner

NYSYK1019 (1): Praksisstudier - Hjemmesykepleie - Tverrfaglig samarbeid, komplekse pasienttilstander og pasientforløp

Rapport for emne NYSYK1019
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1019
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
10.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Praksisstudier - Hjemmesykepleie - Tverrfaglig samarbeid,
komplekse pasienttilstander og pasientforløp
Praksisstudium - Heimesjukepleie - Tverrfagleg samarbeid,
komplekse pasienttilstandar og pasientforløp
Clinical Practice: Home Based Nursing: Interdisciplinary
Collaboration, Complex Conditions and Patient Care

Første undervisningstermin

2022 HØST

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2022 HØST

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

2

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon

2022 HØST
N
PR – 7 uker praksis i Kommunehelsetjenesten 100/100,
bestått/ikke bestått
Emnet er delt i 4 perioder, to på høst semesteret og to på
vårsemesteret. Hver student gjennomfører kun en av periodene.
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Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

toandre
Hege Roksvåg Nygård (01704659), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
18.11.2019
08:51
18.11.2019
08:50
18.11.2019
08:50
18.11.2019
08:50
07.11.2019
10:56
07.11.2019
10:55
07.11.2019
10:55

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)
; (S4 til S1)
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk. Praksisstudie
Studiested
Bokmål:
Levanger, Namsos, Mo i Rana og Bodø
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Utover kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur, må det påregnes utgifter til ekstra bolig,
reiseutgifter etc i forbindelse med praksis jfr Nord universitet sine retningslinjer.
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Emnets innhold
Bokmål:
Emnet bygger videre på teori og tidligere praksisstudier. Studenten skal gjennom emnet utvikle
kompetanse om sykepleieutøvelse hos pasienter med komplekse og sammensatte pasienttilstander og
sykdomsbilder som skifter omsorgsnivå. Tverrfaglig samarbeid med aktuelle faggrupper er sentralt.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
· har bred kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet ved skifte av omsorgsnivå
· har kunnskap om egen og andres helseprofesjoners rolle i helse- og velferdssystemet
· kan oppdatere sin kunnskap innenfor utfordringer i møte med pasienter med sammensatte og komplekse
sykdomsbilder
FERDIGHETER
· kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell
samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp
· kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens
beslutningsgrunnlag
· kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse
- kan gjøre selvstendige vurderinger og tiltak ved sammensatte og komplekse pasientsituasjoner
GENERELL KOMPETANSE
· kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre
tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter
· kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike
enheter og nivå i helsetjenesten
· tar ansvar for egen læring og viser engasjement i sykepleieutøvelsen under veiledning
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak bachelor i sykepleie og beståtte forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
7 uker praksisstudium i kommunehelsetjeneste med utøvelse av sykepleiefaget hovedsakelig til eldre
pasienter under veiledning av sykepleiere som må være kjent med emnets læringsutbytter og vurderer
studentens oppnåelse av disse.
Studenten levere skriftlig oppgaver relatert til fagområde i praksisstudiet.
Studenten vurderer seg selv ved å skrive egenvurdering i oppnåelse av læringsutbyttene.
Praksis
Bokmål:
7 ukers praksis i Kommunehelsetjenesten.
PR - Studenten blir vurdert fortløpende av praksisveileder i samarbeid med faglærer.
I møter mellom praksisveileder, faglærer og student blir studentens oppnåelse av læringsutbyttene
vurdert.
Det første møtet gjennomføres midt i praksisperioden der studenten får muntlig og skriftlig tilbakemelding
på oppnåelse av læringsutbyttene, og hvordan studenten skal jobbe videre i praksisstudiet. Det
dokumenteres i eget vurderingsskjema.
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Sluttvurdering gjennomføres på samme måte som midtvurdering på slutten av
praksisperioden. Studenten blir da vurdert om oppnåelse av læringsutbyttene er tilfredsstillende for å få
bestått praksisperiode.
Skriftlig oppgaver i praksisstudiet skal bidra til at studenten jobber spesifikt med et område for å tilegne
seg dybdekunnskap og bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis.
Følgende krav må være oppfylt for å få praksisperioden Bestått:
Tilstedeværelse ut fra avtalt tid
Oppnåelse av læringsutbyttene
Godkjent levert skriftlige oppgaver
Karakteruttrykk: Bestått/ikke bestått
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NYSYK1017 (1): Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og helsefremmende perspektiv

Rapport for emne NYSYK1017
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NYSYK1017
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
6.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Sykepleie til barn og unge i et forebyggende og
helsefremmende perspektiv
Sjukepleie til barn og unge i eit forebyggjande og
helsefremjande perspektiv
Nursing to children and adolescents in a preventive and health
promoting perspective

Første undervisningstermin

2023 VÅR

Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin

2023 VÅR

Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon
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N
OP – Oppgave – prosjektoppgave i gruppe, 100/100, A-F
AK – Arbeidskrav - studentfremlegg, 0/100, godkjent/ikke
godkjent
OD – Obligatorisk deltakelse, 0/100 godkjent/ikke godkjent
AK og OD må være godkjent før levering av OP
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Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig
Hovedlærer
Lærer

enforste
Anita Tymi (03202127), FSH (01.07.2020 - 30.06.2021)

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
18.11.2019
08:49
07.11.2019
15:11
07.11.2019
15:11
07.11.2019
15:11
07.11.2019
10:50
07.11.2019
10:50
07.11.2019
10:50
07.11.2019
10:50

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S4 til S1)
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)
; (S2 til S1)
; (S2)
; (S3 til S2)
; (S3)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Bodø, Levanger, Mo i Rana og Namsos
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Emneevaluering
Bokmål:
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en
del av universitetets kvalitetssikringsystem.
Emnets innhold
Bokmål:
Emnet fokuserer på forebyggende og helsefremmende sykepleie til barn og unge og deres familier.
Forhold ved barn og unges psykiske helse, svangerskap,fødsel eller barseltid, egen
sykdom/funksjonsnedsettelse eller familiære forhold belyses. Studenten får innsikt og forståelse for
kompleksiteten og utfordringene målgruppen har i hverdagen. Prosjekt og forelesere fra praksisfeltet gjør
at kan studentene tilegne seg praksiserfaringer.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
KUNNSKAP
• Har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om
medvirkning og rettigheter
•Har kunnskap om folkehelse, forebyggende og helsefremmende faktorer for barns og unges fysiske og
psykiske helse
•Har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å legge til rette for et koordinert, helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud.
•Har kunnskap om psykososiale risikofaktorer og helserelatert risikoatferd blant utsatte grupper barn og
unge og deres familier
•Har kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for barn og unges oppvekstsvilkår
•Ha kunnskap om behov og tilrettelegging for barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse
•Har kunnskap om prosjektarbeid
FERDIGHETER
• Kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres
medvirkning og rettigheter
•Kan synliggjøre samfunnsmessige helseutfordringer knyttet til barn og unges familier
GENERELL KOMPETANSE
• Har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus - og
sosioøkonomiske problemer
•Kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
•Kan bidra til nytenkning og innovasjon i sykepleie til barn og unge
•Kan samtale med barn, unge og deres familie om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak bachelor i sykepleie og beståtte forkunnskapskrav
Engelsk:

Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesninger/nettforelesninger, oppgaver og arbeidskrav i grupper.
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Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
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NY SYK1021 (1): Bacheloroppgave

Rapport for emne NY SYK1021
Stadiuminfo:

Utkast (S1)

Sist endret:

17.12.2019
Inger Karin Reknes
Brenne (01700045)

Opprettet i EpN:

Ja

Generelt
Emnekodeforslag
Versjonskodeforslag
Studienivå

NY SYK1021
1

Administrativt sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Studieansvarlig sted

204.45.00.00 Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
15.0

Vekting
Vektingstype
Navn - bokmål
Navn - nynorsk
Navn - engelsk
Første undervisningstermin
Siste undervisningstermin
Første eksamenstermin
Siste eksamenstermin
Studierettkrav
Formelle forkunnskapskrav

Grunnleggende emner, nivå I (100)

Studiepoeng
Bacheloroppgave
Bacheloroppgåve
Bachelor Thesis
2023 VÅR
2023 VÅR
J
NYSYK1009, NYSYK1010, NYSYK1011, NYSYK1012,
NYSYK1014 må være bestått for å kunne påbegynne emnet

Anbefalte forkunnskaper
Vektingsreduksjon

Rapportering
Varighet undervisning
Tidsenhet varighet undervisning

1

Fag sortering

HELSEFAG Helsefag

Studieprogram rapportering

BASYK Bachelor i sykepleie
BASYK Bachelor i sykepleie
2020 HØST -

Tilknyttede studieprogram

Semestre

Vurdering
Gjelder fra termin
Oppgave/avhandling
Vurderingskombinasjon
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2023 VÅR
N
SV– Sammensatt vurdering, 100/100 A-F
OP – Bacheloroppgave 100/100, A-F
AK1 – Skriftlig innlevering problemstilling og tidsplan, 0/100,
godkjent/ikke godkjent
AK2 – Fremlegg av foreløpig prosjektbeskrivelse på seminar,
0/100, godkjent/ikke godkjent
AK3 – Prosjektbeskrivelse (3-5 sider), 0/100, godkjent/ikke
godkjent
OD – Obligatorisk veiledning, minimum 2 pr oppgave, 0/100,
godkjent/ikke godkjent
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Undervisning
Undervisningsspråk

Bokmål

Etteranmelding

Manuell påmelding ved institutt/avdeling

Påmelding

Direktepåmelding via StudentWeb

Fjernundstatus

Både-og

Undervisningsaktiviteter
Undervisningstermin beskrivelse
Undervisningstermin
Personroller
Hovedansvarlig

enforste
Mette Spliid Ludvigsen (06023391), FSH (01.07.2020 30.06.2021)

Hovedlærer
Lærer

StudentWeb
Oppmelding

J

Kommentarer
Tidspunkt
07.11.2019
10:41
07.11.2019
10:40
07.11.2019
10:40
07.11.2019
10:33

Bruker
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)
Bente Karin Duun
(01703653)

Tekst
; (S2 til S1)
; (S3 til S2)
; (S3)
; (S3 til S1)

Emneinfo
Type emne
Bokmål:
Obligatorisk teoriemne
Studiested
Bokmål:
Bodø, Mo i Rana, Levanger og Namsos
Deltid Vesterålen
Emnekostnader
Bokmål:
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Emnets innhold
Bokmål:
Bacheloroppgaven skal dokumentere studentens evne til å arbeide med en sykepleiefaglig problemstilling
gjennom å anvende relevant teori og metode som grunnlag for kunnskapsbasert praksis innenfor rammen
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av forskjellige metodiske tilnærminger inspirert av forskningsprosessen. Resultater fra utviklings- og
forskningsarbeid, samt forskningsbasert litteratur av relevans for problemstillingen anvendes.
Emne Læringsutbytte
Bokmål:
Kunnskap
• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser i sykepleie, samt verktøy og
forskningsmetoder i utarbeidelsen av bacheloroppgaven.
•Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sykepleie
•kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosjektarbeid i sykepleie
Ferdigheter
• kan formulere en sykepleierelevant problemstilling
•kan gjøre rede for et sykepleiefaglig perspektiv og anvende perspektivet i refleksjon og diskusjon av en
problemstilling
•kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
sykepleiefaglig problemstilling
•kan anvende sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på en
teoretisk/praktisk problemstilling og begrunne valg i tråd med kunnskapsbasert praksis
•kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
Generell kompetanse
• har innsikt i relevante fag- og sykepleieetiske problemstillinger
•kan planlegge og gjennomføre et sykepleiefaglig prosjekt som strekker seg over tid som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og akademisk skriving
•kan skriftlig formidle sentralt sykepleiefaglig fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
•kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i sykepleie
Generell adgangsinformasjon for emnet
Bokmål:
Opptak bachelor i sykepleie og beståtte forkunnskapskrav
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Bokmål:
Forelesninger, seminar, egenstudier, veiledning og arbeidskrav
AK - arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet
Hjelpemidler Eksamen
Bokmål:
Alle hjelpemidler.
Praksis
Bokmål:
Ingen praksis.
Beskrivelse av eksamen for kurset
Bokmål:
O - Bacheloroppgaven skrives i grupper på to studenter.
Etter at studentene har valgt tema for oppgaven, vil de bli tildelt en veileder.
AK - Arbeidskrav 1, skriftlig innlevering problemstilling og tidsplan. Vurderes til godkjent/ikke
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godkjent og settes som vilkår for å få karakter i emnet.
AK - Arbeidskrav 2, fremlegg av foreløpig prosjektbeskrivelse på seminar. Vurderes til godkjent/ikke
godkjent, settes som vilkår for å få karakter i emnet.
AK - Arbeidskrav 3, prosjektbeskrivelse (3-5 sider). Vurderes til godkjent/ikke godkjent, settes som vilkår
for å få karakter i emnet.
OD - Obligatorisk veiledning 2 ganger pr.gruppe
Godkjent/ ikke godkjent
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01930-6
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Møte utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

PROSJEKT KLASSEROM - ORIENTERING FRA KOLT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
«Spørreundersøkelse for å kartlegge behovet for bruken av digitale løsninger i
undervisningen
Nord universitet arbeider med å forbedre undervisningsopplevelsen for fagansatte. Som et
ledd i dette arbeidet har Nordlandsforskning utviklet en spørreundersøkelsen som skal
kartlegge behovet for og bruken av digitale løsninger i undervisningen. Kartleggingen er en
del av et større arbeid initiert av IT og KOLT, der målet er å utvikle nye og videreutvikle
eksisterende digitale løsninger som finnes i ulike undervisningsrom ved universitetets
studiesteder. Denne kartleggingen skal til slutt danne grunnlaget for fremtidig valg av
digitale løsninger i undervisningsrom ved Nord universitet.»
Leder Kompetansesenter for læring og teknologi, Randi Stemland vil orientere nærmere om
saken i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02141-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.11.2019

UNIVERSITETSPEDAGOGISK NETTVERK - OM VIDERE ARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Leder av universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen, orienterer om saken i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03811-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang
Møte i utdanningsutvalget 31.01.2020

Møtedato
31.01.2020

SØKNAD TIL DIKU - DESENTRALISERT UTDANNING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om saken til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Studiedirektør Jan Atle Toska informerer nærmere om saken i møtet.

Vedlegg:
Pressemelding Nr: 272-19 fra KD
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Pressemelding
Nr.: 272 - 19
Dato: 10.12.19

Flere skal få tilgang på høyere utdanning der de bor
Regjeringen vil at det skal bli lettere å ta høyere utdanning i distriktene og
uten å måtte flytte fra hjemstedet. Derfor skal nå 90 millioner kroner
brukes på utdanninger og videreutdanninger utenfor campus, herunder
midler til om lag 100 studieplasser.
– Alle skal ha tilgang til høyere utdanning. Mange av dem som trenger kompetansepåfyll
er i jobb og har familie. Derfor trenger vi flere utdanninger som er desentraliserte,
nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier forsknings- og høyere
utdanningsminister Iselin Nybø (V).
For å legge enda bedre til rette for dette, kan universiteter og høyskoler nå søke om til
sammen 90 millioner kroner til å utvikle og drifte slike utdanninger og
videreutdanningstilbud.
Det finnes allerede mange gode eksempler ved landets universiteter og høyskoler.
- Tidligere i år traff jeg studentene på den nye sykepleieutdanningen ved UiT i Alta. De
fortalte at det er lettere å kombinere studiene med jobb og familie, fordi tilbudet er på
deltid og basert på samlinger og nettundervisning. Jeg håper den økte potten kan bidra
til at vi får enda flere slike tilbud, slik at flere kan ta utdanning der de bor og bidra med
viktig kompetanse i sine lokalsamfunn, sier Nybø.
Skal gi flere med relevant kompetanse i hele landet
I tillegg til å gjøre det enklere å studere, skal pengene bidra til at studietilbudene samlet
sett skal kunne møte skiftende behov i arbeidslivet over tid.
- I årene som kommer vil mange lokalsamfunn oppleve store endringer, som færre
yrkesaktive, flere eldre og lavere innvandring. Dette kan gjøre det krevende for mange
bedrifter og kommuner å rekruttere ansatte med relevant kompetanse. Derfor trenger vi
flere tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store avstander,
sier Nybø.
Postadresse
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo
www.kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
Telefon 22 24 77 07
Telefaks 22 24 95 44

Kommunikasjonssjef
Anbjørg Bakken
Mobil 990 09 260
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Lære hele livet-reformen skal gi flere som i dag er i jobb mulighet til å oppdatere
kompetansen sin og ta relevant videreutdanning. Derfor er 36 millioner satt av til
fleksible videreutdanninger. Målgruppen for disse tilbudene er virksomheter og ansatte
som har behov for endret og ny kompetanse som følge av blant annet digitalisering, IKTsikkerhet og det grønne skiftet.
Prioriterer helse, teknologi og grønt skifte
Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
(Diku) som lyser ut midlene. Universiteter og høyskoler kan søke om støtte både for å
utvikle og drifte fleksible utdanningstilbud. Søknaden skal være basert på reell
etterspørsel etter det planlagte studietilbudet, og må beskrive hvor lenge det anslås å
være behov for tilbudet.
- Ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder og utdanningsnivåer, men for
tildelingene i 2020 vil vi særlig prioritere tverrfaglige studietilbud som dekker behov
knyttet til grønt skifte, teknologi og helse. Både offentlige og private høyskoler og
universiteter kan søke. Utlysningen er også åpen for samarbeidsprosjekter som
involverer flere utdanningsinstitusjoner sier Diku-direktør Harald Nybølet.
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