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1. Presentasjon av studiet 
Kompletterende utdanning er en utdanning for 

sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS 

og Sveits.  

Det tas utgangspunkt i Helsedirektoratets avslag på 

autorisasjon for studentene der det er dokumentert 

hva studentene må komplettere for å få jevngod 

utdanning med norsk utdanning.  

Studiet utgjør 60 studiepoeng og er fordelt over 2 år: 

4 semestre á 15 studiepoeng. Det er utarbeidet 

emneplaner for alle 4 semestre. Studentene følger 

teoriundervisning sammen med ordinære 

bachelorstudenter ved sykepleierutdanningen så 

langt det lar seg gjøre. De emneplantilpasningene 

som er gjort handler om noe endret omfang i forhold 

til normal plan, samt tilpasninger til forskrift om 

tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. 

Det er tatt utgangspunkt i å påse at nasjonale fag, 

legemiddelhåndtering og praktisk testing er inkludert i 

emneplanene. §7 i forskrift om tilleggskrav for 

autorisasjon for helsepersonell med 

yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 

gir adgang til å søke fritak dersom søkeren har 

gjennomført disse kvalifiseringstiltakene (etter §4 til §6 i samme forskrift). VID vitenskapelige 

høgskole er innvilget et slikt fritak og studentene kan etter endt studie søke Helsedirektoratet 

om autorisasjon som sykepleier. 

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppen er sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits som vil søke 

norsk autorisasjon etter endt studie. 

Opptak til studiet skjer på grunnlag av: 

• Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. 

• Dokumentasjon av avslag på autorisasjonssøknad som sykepleier fra Helsedirektoratet. 

Vedtaket må være datert etter 1.6.2016, med oversikt over hva som må kompletteres for 

å oppnå en jevngod sykepleierutdanning i Norge. Det skal dokumenteres minimum 120 

godkjente studiepoeng fra tidligere utdanning. Kopi legges ved søknaden.  

Krav til norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning må være 

oppfylt.1 

Når studenten har fått opptak til studiet, kreves det:  

• Politiattest   

 
1 Helsedirektoratet har høyere krav til kompetanse i norsk enn opptakskravene. For å kunne søke 

autorisasjon etter endt studie, må Helsedirektoratets krav være innfridd. 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode: KSPL 

Antall studiepoeng: 60 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium:   

Undervisningsspråk: Norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 

% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 7+8+7 uker 

Normert studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Oslo 
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• MRSA- og tuberkuloseundersøkelse 

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. syklus i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 

komplettert sin tidligere utdanning på 120 studiepoeng, og skal ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

• Har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen 

sykepleievitenskapelige emner 

• Har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige og 

samfunnsvitenskapelige emner 

• Har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart 

• Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie 

• Kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie 

• Har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og 

sykepleietjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten 

• Har kunnskap og forståelse for livssyn, verdier og kulturs betydning for mennesker 

• Har kunnskap og forståelse for norsk kultur og væremåte i profesjonsutdanningen 

• Forstår politiske beslutningers betydning for organisering og prioriteringer i 

helsetjenesten 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

• Kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og skjønn 

• Kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, 

iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie 

• Kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og 

utføre helsefremmende og forebyggende tiltak 

• Kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende 

• Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og 

kommunikasjonsformer 

• Kan lede eget fag 

• Kan bidra til prosesser som fremmer pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten 

• Kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og 

sammenhengende tjenestetilbud 

• Kan vise respekt for andre menneskers verdier og livssyn og kan samtale med 

pasienter om verdier, livssyn og eksistensielle spørsmål 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

• Kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon 

• Kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet 
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• Kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning 

• Kan bidra til nytenkning og innovasjon 

• Kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle 

kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten 

• Kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger 

både skriftlig og muntlig 

• Kan anvende informasjonskompetanse forstått som digital dannelse og kompetanse, 

kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering, litteratursøk og opphavsrett 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
Kompletterende utdanning vil legge til rette for et levende læringsmiljø, der studentenes 

livserfaringer tas i bruk. Det legges opp til studentmedvirkning gjennom utviklingsarbeid og 

læringsaktiviteter. Studiet baserer seg på en tillit til at enhver student er en motivert og aktiv 

medarbeider. Det legges derfor til rette for en kontinuerlig dialog mellom lærere og studenter 

om undervisning og læring, noe som på sikt gir grunnlag for kvalitetsforbedring i studiet og i 

praksisfeltet.  

 

Studentaktive læringsmetoder  

I tråd med pedagogisk tenkning er utdanningen opptatt av at studentenes egen aktivitet er 

sentral for læring. Variasjon mellom ulike metoder, oppgaver og læringskontekster er sentralt 

i høgskolens forståelse av faktorer som fremmer læring. Undervisnings- og arbeidsformer 

veksler mellom oversiktsforelesninger, seminarer, prosjektarbeid, gruppearbeid, simulering, 

ferdighetstrening, praksisstudier og arbeid med ulike obligatoriske læringsaktiviteter. I løpet 

av utdanningen utfordres studentene til kritisk tenkning ved å delta i refleksjon og diskusjoner 

i ulike sammenhenger på høgskolen og i praksisfeltet. Et viktig premiss er et læringsmiljø 

hvor studenter, lærer og andre involverte aktører behandler hverandre med respekt, 

samarbeider og deler ulike perspektiver, kunnskap og erfaringer. Studentene blir dermed en 

ressurs både for seg selv og andre, og medansvarlige for hverandres læring.  

 

 

 

Læringsgrupper og veiledning  

Vi ønsker at utdannede sykepleiere fra VID vitenskapelig høgskole har 

veiledningskompetanse, at de ser nytten av å arbeide sammen for å sikre kvalitet i oppgave- 

og problemløsning og at de har kunnskaper og erfaring i hvordan gruppearbeid kan ledes. 

Det legges derfor til rette for at studentene får innføring i gruppeprosesser i tillegg til at de 

deltar i ulike former for gruppearbeid (læringsgrupper) og får veiledning i grupper. 

Læringsgruppene arbeider med sentrale tema for å tilegne seg kunnskap, for å forberede 

seg til praksisstudier og for å bearbeide og reflektere over direkte erfaringer med pasient og 

pårørende. 

Det gis veiledning knyttet til både teoretiske og kliniske studier. I teoretiske studier gis det 

veiledning individuelt og i læringsgruppene i forbindelse med prosjektoppgaver og andre 

studentarbeid knyttet til framlegg og evaluering. Hensikten med denne typen veiledning er å 

hjelpe studentene med å tilegne seg lærestoff og til å integrere lærestoff fra ulike 

fagområder. Veiledning i praksis går ut på at studentene får direkte veiledning i 
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pasientsituasjon, førveiledning eller etterveiledning. En del av veiledningen knyttet til 

praksisstudiene foregår i egne veiledningsgrupper (praksisgrupper) der studenter og 

lærerveileder møtes jevnlig gjennom praksisperioden.  

 

Fleksibel læring – IKT- støttet undervisning  

VID vitenskapelige høgskole har vært og er blant pionerer når det gjelder utvikling av 

fleksibel utdanning ved norske universiteter og høgskoler. Fleksible undervisnings- og 

læringsformer står sentralt i studiet gjennom utstrakt bruk av internett i undervisning, 

veiledning, gruppearbeid og eksamensavvikling. I undervisningen brukes forskjellig IKT- 

verktøy, tekst, bilde, lyd, film, figurer, link til digitale læringsressurser osv.  Fleksibel læring 

innebærer en student-sentrert tilnærming til utdanning, som integrerer ulike teknologityper for 

å legge til rette for aktivitet og interaksjon, både synkront og asynkront, i et nettstøttet 

læringsmiljø. Alle studenter blir tilknyttet høgskolens læringsplattform. Dette krever at 

studentene har eller tilegner seg nødvendig datakunnskap og har tilgang til datamaskin. 

Dette er i tråd med samfunnsteknologisk utvikling. 

 

Akademisk skriving, fag- og utviklingsarbeid  

I Norge forventes det at alt helsepersonell i helsevesenet, inkludert sykepleiere, kan skrive 

og uttrykke seg godt på norsk, at de har kjennskap til aktuelt lovverk og arbeider i henhold til 

det, samt at de har kunnskap om helsepolitiske føringer og kan dokumentere aktiviteter i tråd 

med det. Det forventes også at de kan planlegge og iverksette fag- og forskningsbaserte 

tiltak og dokumentere dette.  Kandidatene deltar på undervisning i hvordan man skal 

disponere og planlegge skriftlige oppgaver og utviklingsarbeid.  

 

5. Internasjonalisering 
På grunn av studiets natur vektlegges perspektiver på norske forhold. Det er ikke mulighet 

for ut-mobilitet i utdanningen.  

Fakultet for helsefag har flere partnerinstitusjoner og lang tradisjon for internasjonalt 

samarbeid både i utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Disse erfaringene 

brukes inn i undervisning og bidrar til å gi studentene oppdatert kunnskap. 

Eksamensoppgaver er basert på at studentene søker oppdatert kunnskap i internasjonale 

databaser, i form av fag- og forskningsartikler. Studentene blir på denne måten kjent med 

internasjonal forskning i faget. Deler av pensum er engelskspråklig. 

 

 

6. Praksisstudier 
VID vitenskapelige høgskole tilbyr praksisstudier i både kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten: 7 ukers praksis i psykisk helsearbeid, 8 ukers praksis i 

hjemmebaserte tjenester og 7 ukers praksis i sykehjem. Studentene deltar i en teoretisk 

innføring til emnet. Dette er relevant da den teoretiske innføringen gir oversikt i aktuell 

sykdomsproblematikk, oppdatert forskning på området, behandlingsmetoder, norske forhold, 

samt juridiske og etiske forhold knyttet til aktuelt praksissted.  Det knyttes ulike obligatoriske 

aktiviteter, praksisseminar og veiledning til praksisperiodene. I tillegg til klinisk arbeid er dette 



  

7 
 

nærværspliktige aktiviteter som inngår i vurderingsgrunnlaget for å få bestått praksisperiode. 

Den delen av praksisstudiene som er knyttet til direkte klinisk praksis er nærmere beskrevet i 

«Generelle bestemmelser for praksisstudier». 

 

7. Vurderingsformer 
I studieløpet får studenten tilbakemeldinger og vurderinger på gjennomføring av de ulike 
delene av studiet, enten det er på deler av emner, hele emner eller praksisstudier.  
Vurderingsformene er knyttet til det læringsutbyttet studenten skal oppnå i det enkelte 
emnet. Vurderingsformene vil kunne være både individuelle og gruppebaserte.  

Se emnebeskrivelsene for detaljer omkring vurderingsordningene. 

 

8. Skikkethetsvurdering 
VID vitenskapelige høgskole har et lovpålagt ansvar for å vurdere om studentene er skikket 

til å bli autoriserte sykepleiere. Vurderingen er underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i 

høyere utdanning (nr.859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høyskoler § 4-10, sjette ledd. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet. 

Vurderingen omfatter både faglige og personlige forutsetninger for å utøve yrket, og 

kriteriene i forskriftet må suppleres med skjønn. Studenter som får merknad vedrørende tvil 

om skikkethet, blir fulgt spesielt opp. 

 

 

 

 

 

  



  

8 
 

9. Studiets oppbygning 
 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

KSPL2100 Psykisk helsearbeid 15 Høst O 

KSPL2300 Forskningsmetode, fagutvikling og 
ledelse 

15 Vår O 

BASP1030L Legemiddelregning 0 Vår O 

KSPLSIM Praktiske ferdigheter i sykepleie 0 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

KSPL2080 Sykepleie til pasienter til hjemmet. 
Kommunikasjon og samhandling 

15 Høst O 

KSPL1030 Sykepleie til eldre i institusjon 15 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

Rekkefølgen av emnene kan endres utfra når studiet startes. 
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Emnebeskrivelser 
 

Psykisk helsearbeid 

 

Innhold 

Emnets hovedfokus er sykepleierens rolle i psykisk 

helsearbeid. Hensikten med emnet er at studenten 

skal oppnå sykepleiefaglige kunnskaper og 

ferdigheter i psykisk helsearbeid. Emnet har syv 

ukers klinisk, veiledet praksis. Praksis kan være 

knyttet til kommunehelsetjenesten eller 

spesialisthelsetjenesten.   

Studentene skal ha deler av emne 1 SYK 1011: 

innføring i teoretiske perspektiver i sykepleie, 

kunnskapsbasert praksis og sykepleieprosessen. I 

tillegg skal det være fokus på kulturell kompetanse 

som en del av nasjonale fag som kreves av 

Helsedirektoratet. 

 

Hovedtemaer: 

Praktisk anvendelse av kunnskaper innen:  

• Teoretiske perspektiver på psykiske lidelser og 

psykisk helsevern- og arbeid  

• Sykepleierens funksjonsområder   

• Kliniske fenomener   

• Arbeidsformer, metoder og intervensjoner  

• Terapeutisk kommunikasjon og samhandling  

• Farmakologi   

• Lovverk, etikk  

• Helsepolitikk knyttet til psykisk helse/psykiske 

lidelser  

• Rusavhengighet  

• Selvmordsforebygging  

• Problemstillinger knyttet til selvmordsfare og 

selvmord   

• Kriseteori     

• Den didaktiske relasjonsmodell      

• Recoveryprosesser i psykisk helsearbeid    

• Sykepleiens historie  

• Sentrale begreper og teoretisk perspektiv i sykepleiefaget  

• Introduksjon til kunnskapsbasert praksis  

• Sykepleieprosessen som arbeidsmetode   

• Dokumentasjon av sykepleie – faglige og juridiske krav  

• Norsk kosthold, kultur og væremåte 

• Folketrygdloven og trygdeordninger  

• Abortloven og helsepersonellets plikter  

 

Emnekode: KSPL2100  

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 7 uker (210 timer) 

Undervisningsomfang: 
60 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
8 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
127 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer   

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning 
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Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har bred kunnskap om sykdomslære, farmakologi og sykepleie innen psykisk 
helsevern og psykisk helsearbeid. 

• Har kunnskap om didaktikk, kriseteori, mestring, rehabilitering og samtaleprosesser. 

• Har kunnskap om krav til dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen. 

• Har kunnskap om og forståelse for norsk kosthold, kultur og væremåte i 
profesjonsutøvelsen. 

• Har kunnskap om sykepleiers kompetansebehov i møte med etniske 
minoritetspasienter. 

• Har kunnskap om folketrygdloven og abortloven, og om satsinger og prioriteringer i 
norsk helsevesen. 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan observere, vurdere, planlegge og iverksette sykepleie til pasienter og pårørende 

innen psykisk helsevern og psykisk helsearbeid.  

• Kan ivareta pasientrettigheter og brukerperspektivet. 

• Kan beherske relevante faglige verktøy, prosedyrer og hensiktsmessige 

kommunikasjonsferdigheter i samhandling med pasienter/brukere, pårørende og 

kolleger. 

• Kan basere yrkesutøvelsen på etisk bevissthet, kritisk vurdering og refleksjon, og 

møte pasienter/brukere og pårørende med varhet, innlevelse, moralsk og juridisk 

ansvarlighet  

• Kan lede eget fag, samhandle tverrprofesjonelt og strukturelt for å skape gode 

omsorgs- og behandlingstilbud for pasientene innen psykisk helsevern og psykisk 

helsearbeid. 

• Kan beherske administrasjon av medikamenter under veiledning, og kan anvende 

kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger i observasjon av 

legemiddelbehandling. 

• Kan finne, beskrive og henvise til ulike kunnskapskilder. 

• Kan anvende kunnskap om sykepleieprosessen. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan anvende kunnskap om kliniske fenomener, sykdomsprosesser, arbeids- og 

behandlingsformer samt teorier innen psykisk helsevern og psykisk helsearbeid.  

• Kan anvende sykepleiefaglig kunnskap, metoder og relevante resultater fra 

forsknings- og utviklingsarbeid på kliniske problemstillinger. 

• Kan beskrive sentrale trekk ved sykepleiefagets tradisjon, funksjoner, og 

profesjon.  

• Kan beskrive sentral grunnlagstenkning innenfor sykepleiefaget. 
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Arbeids- og undervisningsformer 

• 7 ukers veiledede praksisstudier   

• Oppsummering og repetisjon som forberedelse til praksis  

• Selvstudium  

• Diskusjon og dialog  

• Selvvurdering   

• Fleksible - IKT støttede læringsaktiviteter   

• Casefremlegg  

• Forelesninger 

• Studiespørsmål   

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Praktisk ferdighetstrening ved bruk av simulering   

• Gruppeoppgave med fremlegg: Kulturell kompetanse 

• Veiledningsgrupper i praksis 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen, individuell skriftlig: 
Teoretiske perspektiver i sykepleie 

Et semester A-F 

Praksisstudium innenfor psykisk helsearbeid  7 uker (210 timer) Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Annet 

Innholdet er hentet fra emner SYK2100, SYK2050 og SYK1011. 

 

 

Pensum 
Se Leganto. 
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Forskningsmetode, fagutvikling og ledelse 
 

Innhold 

Innholdet i emnet er satt sammen av ulike temaer fra 

bachelorutdanningen i sykepleie. Emnet har ikke 

praksisstudier, men studentene skal gjennomføre et 

fagutviklingsprosjekt med utgangspunkt i sin egen 

arbeidsplass. 

 

Hovedtemaer: 

Legemiddelhåndtering og farmakologi: Formålet 

er å få kunnskap og kompetanse i utøvelse av 

grunnleggende sykepleie. Sentrale tema farmakologi 

og legemiddelhåndtering. 

Vitenskapsteori og forskningsmetode: Formålet er 

å få innføring i ulike kunnskapsformer, 

vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk 

Fagutvikling og ledelse: Omhandler organisering 

og ledelse av sykepleietjenesten, samarbeid mellom 

profesjoner, kvalitetssikring, konfliktforståelse og –

håndtering, helsepolitikk, forskning og fagutvikling, 

endringsarbeid, inklusiv fagutviklingsprosjekt på 

studentens egen arbeidsplass.  

 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper:      

Studenten 

• Har kunnskap om medikamentell behandling av pasienter 

• Har kunnskap om regelverk og rekvireringsrett 

• Har kunnskap om ulike kunnskapsformer og vitenskapelig metoder som er relevante 
for   sykepleie. 

• Har kunnskap om kvalitative og kvantitative studier. 

• Kjenner til relevante prioriterte områder innenfor nasjonal helsepolitikk 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan mestre medikamentregning og –håndtering. 

• Kan belyse, redegjøre og drøfte en sykepleiefaglig relevant problemstilling i lys av 
relevant teori, erfarings- og forskningsbasert kunnskap 

Emnekode: KSPL2300 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
275 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
315 timer 

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning 
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• Kan gjøre rede for organisering og ledelse av sykepleietjenesten.  

• Kan gjøre rede for betydning av fagutvikling i sykepleien og forstår saksgangen i 
endringsarbeid. 

• Kan forstå hvordan konflikter kan oppstå i et arbeidsmiljø og forklare hvordan en kan 
håndtere konflikter. 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan planlegge og lede et avgrenset fagutviklingsprosjekt i sykepleien i samarbeid 
med ledelse og ansatte på eget arbeidssted. 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Fleksible IKT- støttede læringsaktiviteter   

• Medikamentregning  

• Oversiktsforelesninger/ressursforelesninger 

• Dialog og diskusjon 

• Selvevaluering  

• Selvstudium 

• Studiespørsmål  

• Selvtrening  

 

Obligatoriske aktiviteter 

Individuell skriftlig oppgave i legemiddelhåndtering og farmakologi 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen, individuell skriftlig: 
forskningsmetode, fagutvikling og ledelse 

Et semester A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 
Annet  

Innholdet er hentet fra emner SYK3120, SYK1030, SYK3130 og SYK2080. 

 

Pensum 

Se Leganto. 
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Legemiddelregning 
 

Innhold  

Legemiddelregning er en del av sykepleierens 

legemiddelhåndtering. De sentrale begrepene dose, 

mengde, styrke, infusjonshastighet og fortynning blir 

definert, og sammenhengen mellom dem blir forklart. 

Studentene skal få en grunnleggende forståelse av 

og øvelse i å løse ulike oppgaver i 

legemiddelregning.    

Læringsutbytte  

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse:  

 

Kunnskaper: 

Studenten  

• har kunnskap om legemiddelformer- og 

håndtering  

• har kunnskap om sentrale begreper innenfor 

legemiddelregning  

• har kunnskap om infusjonshastighet 

 

Ferdigheter:  

Studenten  

• kan utføre korrekt legemiddelregning   

 

Generell kompetanse: 

Studenten  

• har innsikt i betydningen av korrekt legemiddelregning   

  

Arbeids- og undervisningsformer  

• Dialogbasert undervisning  

• IKT-støttet undervisning  

• Seminar   

• Gruppearbeid  

• Selvtester     

Vurderingsordning               

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Prøve i legemiddelregning 3 timer Bestått/ikke bestått 

 

Emnekode: BASP1030L 

Antall studiepoeng: 0 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
9 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
7 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
 14 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
 30 

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Prøve i legemiddelregning arrangeres to ganger i hvert semester, og kalkulator blir utdelt 

som hjelpemiddel under prøven. Det er krav om 100% riktig besvarelse. Emnet må være 

bestått før studieprogrammet på 60 studiepoeng er fullført. 

 

Annet  

 

Pensum 

Se Leganto. 
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Praktiske ferdigheter i sykepleie 

 

Innhold 

 

Det forventes at studenten har forkunnskaper i 
anatomi, fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi, 
infeksjonssykdommer og hygiene. I dette emnet 
kartlegges studentenes praktiske ferdigheter i forkant 
for å kunne tilrettelegge ferdighetstrening og 
simulering. 

 

Hovedtemaer: 

Grunnleggende kunnskap og handlingskompetanse i 

møte med 

• Den akutt kritisk syke pasienten  

• Den kirurgiske pasienten  

• Den medisinske pasienten   

• Den eldre skrøpelige pasienten 

 

Læringsutbytte  

Studenten 

• Kan observere, vurdere og iverksette 

sykepleietiltak ovenfor pasienter, samt 

bruker kartleggingsverktøyene ABCDE og 

NEWS 

• Har grunnleggende kunnskap om 
strukturert kommunikasjon og samarbeid i 
team ved hjelp av ISBAR 

  

 

Arbeids- og undervisningsformer  

• Praktisk ferdighetstrening og simulering i øvingssenteret 

• E-læring 

• Selvstudium  

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• HHLR-sertifisering 

  

 

 

Emnekode: KSPLSIM 

Antall studiepoeng: 0 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
 22 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
 23 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
60 

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning.  
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Skoleeksamen i anatomi, fysiologi, 

sykdomslære, mikrobiologi, 

infeksjonssykdommer og hygiene  

2 timer Bestått/ikke bestått 

Test i praktiske ferdigheter i sykepleie 40 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 
Annet  

Hentet fra emner SYK2120, SYK1021, SYK2070 og SYK1011. 

 

Pensum 

Se Leganto. 
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Sykepleie til pasienter i hjemmet. Kommunikasjon og samhandling. 

 

Innhold 

Emnet handler om å utvikle kompetanse i sykepleie 
til mennesker med langvarige og kroniske lidelser. 
Fokuset er særlig på rehabiliteringsprosesser og 
mestring på individnivå, men emnet gir også 
kunnskap om behandlingskjeden mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. Emnet har åtte ukers 
praksis i hjemmebaserte tjenester.  
 
Hovedtemaer: 

• Sykepleierens funksjon og oppgaver i 
hjemmebaserte tjenester 

• Systemer for observasjon og kartlegging av 
funksjonsnivå og livskvalitet 

• Mestrings- og rehabiliteringsmetoder som brukes 
for å fremme egenomsorg, aktivitet og deltagelse 
i samfunnet, medbestemmelse i behandling, 
velvære og livskvalitet.  

• Kommunikasjons- og samhandlingsmetoder som 
brukes i tverrfaglig samarbeid, nettverksarbeid og 
dokumentasjon av sykepleie 

• Relevante lover og forskrifter som regulerer 
tjenesten 

• Sykepleie relatert til svikt i ivaretakelse av 
grunnleggende behov hos pasientgrupper som er 
brukere av hjemmebaserte tjenester 

• Organisering og ledelse av sykepleiefaget 
 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kunnskap om sykepleierens funksjon og oppgaver i hjemmebaserte tjenester 

• Har kunnskap om observasjon, kartlegging, intervensjon og dokumentasjon i 

behandling og rehabilitering 

• Har kunnskap om brukerens rett til medbestemmelse i behandling og rehabilitering 

• Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer tjenesten 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan anvende kunnskap om organiseringen av sykepleietjenesten innen 
kommunehelsetjenesten, og om lovverk og rammer som regulerer tjenesten  

• Kan anvende kunnskap fra sykepleie, sykdomslære og farmakologi i utøvelse, 
begrunnelse og dokumentasjon av sykepleie, knyttet til pasienters behov for lindring, 
behandling, veiledning og rehabilitering 

Emnekode: KSPL2080 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 240 timer/8 uker 

Undervisningsomfang: 
60 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
99 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning 
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• Kan anvende kunnskap om sykdomsprosesser og behandling av lidelser  

• Kan beherske administrasjon av medikamenter under veiledning, og kan anvende 
kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger i observasjon av 
legemiddelbehandling 

• Kan formidle informasjon, undervisning og veiledning på en respektfull måte ved hjelp 
av den didaktiske relasjonsmodellen  

• Kan utøve, lede og koordinere sykepleien til en gruppe pasienter 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan anvende helsefremmende og rehabiliterende strategier i samarbeid med 
pasienter, pårørende og tverrfaglig personale på en måte som ivaretar pasientens 
medbestemmelse, sikkerhet og verdighet  

• Kan identifisere og vurdere etiske utfordringer og reflektere over relasjonelle 
utfordringer i møtet mellom mennesker  

• Kan identifisere brukeres behov for velferdsteknologi og anvende relevante 
hjelpemidler 

• Kan anvende aktuell litteratur og nyere forskning til å begrunne og vurdere handlinger 
og ferdigheter 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• 8 ukers veiledede praksisstudier   

• Veiledningsgrupper i praksis 

• Selvstudium 

• Dialog og diskusjon 

• Studiespørsmål 

• Selvevaluering 

• Artikkelsøk – arbeid med relevant forskningsartikkel  

• Fleksible – IKT-støttede læringsaktiviteter 

• Case 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Kartlegging av mestringsutfordringer og utforming av rehabiliteringsplan, med framlegg 

• Ferdighetstrening i kommunikasjon 

• Skriftlig oppgave i motivasjonsarbeid 

• Veiledningsgrupper i praksis 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Praksisstudium i hjemmebaserte tjeneste 8 uker/240 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Annet 

Innholdet i emnet er hentet fra SYK2080 og SYK2090. 
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Pensum  

Se Leganto. 
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Sykepleie til eldre i institusjon  
 

Innhold 

Formålet med emnet er å få kunnskap og 

kompetanse i utøvelse av grunnleggende sykepleie 

til hjelpetrengende eldre i institusjon. Emnet har en 

teoretisk del og en praksisdel. Sentrale tema er 

kunnskap om det gamle mennesket, sykdomslære, 

farmakologi, legemiddelhåndtering, kosthold og 

ernæring, etikk, jus og åndelige og eksistensielle 

behov. Det forventes forkunnskaper i sykdomslære 

og generell farmakologi. 

Hovedtemaer: 

• Aldringsteori 

• Det skrøpelige mennesket i institusjon 

• Sykepleie til etniske minoriteter 

• Tverrkulturell samhandling og forståelse 

• Overordnede prinsipper ved sykepleie til eldre 

• Lovverk og yrkesetiske retningslinjer 

• Etiske utfordringer og problemer 

• Åndelige og eksistensielle behov 

• Legemiddelhåndtering til eldre 

• God ernæringspraksis  

• Velferdsteknologi 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• Har kunnskap om ulike perspektiver på alderdom 

• Har kunnskap innen sykepleie til etniske minoriteter 

• Har kunnskap innen spesielle utfordringer i sykepleie til den akutt syke skrøpelige 

gamle pasienten 

• Har kunnskap om aktuelle sykdommer hos eldre knyttet til emnets tema 

• Har kunnskap om velferdsteknologi 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• Kan anvende kunnskap i sykepleie, sykdomslære og farmakologi og 

sykepleieprosessen i begrunnelse, utøvelse og dokumentasjon av sykepleie 

Emnekode: KSPL1030  

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 210 timer/7 uker 

Undervisningsomfang: 
60 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
3 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
132 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav: minimum 120 
godkjente studiepoeng fra tidligere 
sykepleierutdanning 
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• Kan administrere medikamenter til primærpasient under veiledning. 

• Kan reflektere over etiske problemstillinger ved hjelp av etiske prinsipper og 

yrkesetiske retningslinjer 

• Kan anvende kunnskap om menneskerettighetsprinsipper knyttet til retten til mat og 

iverksette tiltak knyttet til ernæring, mat- og måltidsituasjon 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• Kan samarbeide, etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter og pårørende, 

medstudenter, lærere og ansatte i praksisfeltet på en måte som er preget av respekt, 

tillit og forpliktelse 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Selvstudium  

• Gruppearbeid  

• Seminar 

• Fleksible IKT- støttede læringsaktiviteter  

• Ressursforelesninger 

• Dialog og diskusjon  

• Artikkelsøk – arbeid med relevant forskningsartikkel  

• Studiespørsmål  

• 7 ukers veiledede praksisstudier i sykehjem i samarbeid med pasient og pårørende 

(eldreomsorg og geriatri) døgnkontinuerlig 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Arbeidskrav i praksis 

• Selvevaluering  

• Veiledningsgrupper i praksis  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen, individuell skriftlig oppgave 5 uker Bestått/ikke bestått 

Praksisstudium i sykehjem 7 uker/210 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Annet 

Innholdet i emnet er hentet fra SYK1030 og SYK1035. 

 

 

Pensum 

Se Leganto. 


