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Forord 
 
Bestemmelser om studieportefølje erstatter tidligere Bestemmelser om studieportefølje og 
studieplaner, som nå deles i to dokumenter av praktiske årsaker. Bestemmelser om 
studieplanrevisjon er revider av høgskoledirektør og studiedirektør 10. juli 2018 som en pilotordning 
for revisjonsperioden 2018/2019. Begge dokumenter vil bli ytterligere revidert i løpet av 2018/2019  
med bakgrunn i ny strategisk plan og pågående revisjon av Kvalitetssystem ved HiØ. 

Endringene som er gjort i dette dokumentet kommer som følge av implementering av ny 
studietilsynsforskrift (februar 2017). I denne revisjonsfasen er ikke grunnprinsippene om håndtering 
av høgskolens studieportefølje endret, dermed bringes ikke saken inn for høgskolestyret for nytt 
vedtak. Delegeringsmyndigheten ble sist vedtatt i høgskolestyret 19. juni 2014 og følger også av 
høgskolens delegasjonsreglement (styresak 40/15). Forhold som eventuelt ikke er regulert av denne, 
men hvor det senere er etablert en institusjonell praksis, er redegjort for her. 

 

Halden, 11.07.2018 

 

Beth Linde 
studiedirektør 
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1. Innledning 
 
Bestemmelser om studieportefølje gir en oversikt over hvordan studietilbudet ved Høgskolen i 
Østfold behandles når det gjelder etablering, igangsetting, trekk og nedlegging av studier, både 
innenfor den bevilgningsfinansierte og bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten. Dokumentet 
omhandler regler for håndtering av eksisterende studieportefølje, både utlysning, måltall, trekk av 
studier og nedlegging av studier.  

Dokumentet er en veileder for ansatte ved HiØ slik at studier blir behandlet etter de pålegg 
høgskolen må rette seg etter. Akademi for scenekunst blir i dokumentet omtalt som avdeling for 
enkelthets skyld. Betegnelsen dekan skal også underforstått gjelde kunstnerisk ledelse ved 
Akademiet. 

 

1.2. Grunnlagsdokumenter for studieportefølje og etablering av nye studier 
Både hjelpedokumenter, nasjonale og lokale bestemmelser er tilgjengelig på ressurssiden 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 
1.2.1 Nasjonale bestemmelser og ressurser 
 

 Lov om universiteter og høyskoler (uh-loven) 
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15 

 Forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskriften) 
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137 

 Forskrift om opptak til høgre utdanning 
https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13 

 Forskrift om krav til mastergrad 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392 

 Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 
universiteter og høyskoler 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1574 

 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-15-1506 

 Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 

 Rundskriv F-11-03 Prosedyrer for behandling av søknader om etablering av fireårige 
yrkesutdanninger og høyere grads studier ved statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og 
kunsthøgskoler  Delegering av myndighet til å etablere ettårige 
videreutdanninger/påbyggingsstudier. 
http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-11-03/id109337/ 
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 NOKUTs veiledninger og skjema: Veiledning om akkreditering av studietilbud  
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/rettleiingar-og-skjema/ 

 Rammeplaner for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/forskrifter/id440484/ 

 Statistikk om høyere utdanning 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/id455964/ 

 

1.2.2 Høgskolens bestemmelser og ressurser 
 

 Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold 
https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229 

 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-14-2426 

 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold (fastsatt 11. juli 2018)  
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-
for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html 

 

Til bestemmelsene om studieportefølje ved HiØ er det utarbeidet følgende hjelpedokumenter: 

 Prinsippbeskrivelser for oppbygging av studienavn, vedtatt av rektor 07.02.2008 
 Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser (fastsettes høsten 2018) 
 Mal for studieplan (bokmål, nynorsk, engelsk) 
 Mal for emnebeskrivelse (bokmål, nynorsk, engelsk) 
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2. Etablering av studier på lavere grad  bevilgningsfinansierte 
 
 

2.1. Etablering av bevilgningsfinansierte studier innenfor grunnbevilgningen 
 
 

Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier på lavere grads nivå  innen rammen av 
den bevilgningsfinansierte virksomheten. 

 
 
Saksfremlegg (søknad) om etablering av studier finansiert innen rammen av bevilgningsfinansiert 
virksomhet sendes styret for behandling. Studiedirektøren forbereder saken for styret, etter at 
 

 behandling i høgskolens faglige ledergruppe er dokumentert 
 saksfremlegg fra avdelingen er forelagt 

 
 
Krav til utredning 
NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, uavhengig av om det er bevilgningsfinansierte studier eller bidrags- eller 
oppdragsfinansierte studier.  
 
Selv om det ikke er påkrevd med ekstern høring av planer for nye studietilbud, må den faglige 
kvaliteten sikres. Dette kan skje ved drøftinger i utvidede faglige fora, drøfting med brukergrupper i 
samfunns- og næringsliv, eller ved at utkast til studieplaner sendes til utvalgte høringsinstanser for 
synspunkter og kommentarer. Informasjon om hvordan den faglige kvaliteten på studietilbudet er 
sikret må framgå i saksfremlegget vedrørende etablering av studietilbudet. 
 
Kravene i studietilsynsforskriften (1. syklus1) og studiekvalitetsforskriften må beskrives og begrunnes. 
NOKUTs søknadsmal kan benyttes som del av saksfremlegg. 
 
I tillegg stilles det følgende interne krav og dokumentasjon i saksfremlegg fra avdeling til 
studiedirektøren ved søknad om etablering av et nytt studium (dekan har ansvar for utredning):  
 

 Studiets sammenheng med høgskolens strategiske plan og prioriteringer 
 Referanse/dato for presentasjon i høgskolens faglige ledergruppe 
 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre 

institusjoner, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 
 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 

aktører/oppdragsgivere 
 Økonomisk redegjørelse for etablering og kostnader ved eventuell igangsetting av studiet, 

herunder nyansettelser, utstyr, drift, praksiskostnader samt behov for ressurser knyttet til 
administrative støttefunksjoner. 

 Redegjørelse for studieplasser dvs. muligheter for omdisponering av måltall etc. 
 Dokumentere avtaler inngått med eksterne aktører/oppdragsgivere 

                                                           
1 Høyere utdanning deles i ulike syklus ihht Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk; bachelornivå tilsvarer 1. syklus, masternivå 
tilsvarer 2. syklus og ph.d.-nivå tilsvarer 3. syklus. 

574



8 
 

 I samarbeidsprosjekter der minst 1/3 av studiet foregår ved annen avdeling eller institusjon, 
må det i saksfremlegget foreligge en skisse til samarbeidsavtale som bla. omhandler 
opptaksansvar, fordeling av studiepoengproduksjon, ressursfordeling mellom 
institusjonene/avdelingene mht undervisning og veiledning, eksamensavvikling og utstedelse 
av karakterutskrift/vitnemål. 
 

Vedlegg til saksfremlegg  

 Vedtak fra dekan/avdelingsstyret om at avdelingen ønsker å søke om etablering 
 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 
 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 

a. Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
b. CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 
 Avtaler om studentutveksling 
 Signert(e) praksisavtale(r) 
 Signert samarbeidsavtale der dette er aktuelt2  

 
  
Dekan selv godkjenner studieplanen første gang etter vedtak om etablering. Studiedirektøren skal 
kvalitetssikre studieplanen før godkjenning. Studieplanen skal være så fullstendig ved 
etableringstidspunkt at den kan godkjennes og publiseres i god tid før søknadsfrist for opptak 
utløper. 
 
 
Tabell 1 Frister for etablering av bevilgningsfinansierte studier innenfor grunnbevilgningen 

Sak Ansvar Frist  Mottaker 

Forslag om etablering av nytt 
studietilbud på lavere grads 
nivå/bevilgningsfinansiert  

Dekan Senest 1. mars året før 
oppstart  

Høgskolens faglige 
ledergruppe gir en 
anbefaling 
 

Søknad om 
etablering/saksutredning fra 
avdeling  
 

Dekan Senest 1. mai for 
behandling i styret i 
oktober  

 

Studiedirektør 
 

Saksutredning om etablering 
samt vedlegg ferdigstilt 
(saksforberedelse til styret) 
 

Studiedirektør Senest 10 dager før 
styrebehandling. 
 

Høgskoledirektør 

Etablering av nytt studietilbud  Senest oktober3 året før 
oppstart  
 

Styret selv 

 
 

                                                           
2 Avtale mellom HiØ og andre institusjoner, mellom avdelinger, mellom HiØ og eksterne aktører (næringsliv, 
praksisinstitusjoner etc.) 
3 For at saken skal kunne realitetsbehandles i sak om studieportefølje og måltall i november, må vedtak om etablering 
foreligge først, altså senest i oktober. 
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2.2 Etablering av bevilgningsfinansierte studier utlyst/tildelt særskilt fra 
departement/direktorat  spesielle tiltak innenfor utdanningssektoren 
 

Departement og direktorat kan tildele institusjonen studier på lavere grads nivå i forbindelse 
med spesielle tiltak innenfor utdanningssektoren4. Tildelingsperiode fremkommer av 
henvendelse fra departement eller direktorat. 

 
Studieplan utarbeides etter høgskolens vedtatte mal for studieplaner og følger vanlige prosedyrer for 
godkjenning av denne.  
 
En større utredning mht. økonomi, behov og faglig kompetanse er ikke nødvendig, da det forutsettes 
at departementet ved tildeling har foretatt denne vurderingen i forkant. Den faglige kvaliteten skal 
imidlertid sikres ved en kvalifisert gjennomgang av studieplanens innhold. 
 
Ved søknad om tildeling av utlyste studier er dekan faglig ansvarlig for prosess og søknad. Dette for å 
sikre at avdelingen har faglig kompetanse og ressurser til å drifte og gjennomføre studiet det søkes 
om, uten at dette går på bekostning av avdelingens etablerte studietilbud. Institusjonsledelsen skal 
godkjenne søknader før innsending. Søknad skal dokumenteres i P360. 
 
Styret skal i slike saker holdes orientert om de tildelinger institusjonen har fått samt 
tildelingsperiode. 
 
 
Tabell 2 Frister for etablering av bevilgningsfinansierte studier ifm spesielle tiltak innenfor 
utdanningssektoren 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad og saksutredning til studium utlyst 
av departement/direktorat på lavere 
grads nivå fra HiØ 
 

Dekan Senest to uker før 
ekstern frist utløper 
 

Studiedirektør 
 
 

Gjennomgang av søknad og saksutredning 
etter eksterne og interne regelverk 
 

Studiedirektør Senest én uke før 
ekstern frist utløper 

 

Ferdigstilt søknad med saksutredning til 
studium utlyst av departement/direktorat. 
 

Dekan og 
studiedirektør 

Ekstern frist 
 

Rektor 

 

  

                                                           
4 Eksempel: Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) er et tiltak i regjeringens 
strategiplan for barn og unges psykiske helse, og tilbys som et oppdrag fra Helsedirektoratet. 
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3. Akkreditering og etablering av masterstudier 
 
Høgskolen må søke NOKUT om akkreditering av studier på høyere grads nivå, det vil si masterstudier 
(2. syklus) og doktorgradsstudier (3. syklus). Det er Kunnskapsdepartementet som gir 
etableringsgodkjennelse av nevnte studier når NOKUT har akkreditert studiene. 

3.1 Akkrediteringssøknad  prosedyre 
Søknad om akkreditering av studier på høyere grads nivå må følge de retningslinjer som NOKUT til 
enhver tid har fastsatt, jf. forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning,  
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og NOKUTs 
veiledning. NOKUTs søknadsmal skal benyttes. 
 
Utkast til fremdriftsplan skal utarbeides og godkjennes av alle impliserte parter og følge som vedlegg 
til styresaken. Dekan har ansvar for dette, men kan delegere fremdriftsplan til studieleder, 
prosjektleder e.l. Fremdriftsplanen skal synliggjøre definerte arbeidsoppgaver, involverte personer, 
interne frister og aktuell innsendingsfrist til NOKUT. Som involverte parter regnes 
administrasjonssjef, dekan, studieleder, studiedirektør og HR-direktør, eventuelt eksterne 
samarbeidspartnere. 
 
Kravene i NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud samt følgende interne krav og 
dokumentasjon ved arbeid med søknad om akkreditering av nytt masterstudium skal legges frem for 
styrebehandling ved HiØ: 
 

 Mastersatsingen skal være i tråd med høgskolens strategiske plan. 
 Mastersatsingen skal være forankret i avdelingsledelsen gjennom vedtak i avdelingsstyret om 

mastersatsing 
 Mastersatsningen skal ha en anbefaling fra faglig ledergruppe om videre arbeid fram mot 

behandling i styret 
 Styresak om akkreditering av nytt masterstudium skal følge de retningslinjer og krav som 

NOKUT til enhver tid har fastsatt. I tillegg må følgende dokumenteres  
o Kartlegging og vurdering av finansiering og konsekvenser av interne omdisponeringer 

som faglig og økonomisk forsvarlig 
o Vurdering av studiets organisering opp mot studiets målgruppe (fleksibilitet) 
o Vurdering av samfunnets behov for masterstudiet, gjerne understøttet av uttalelser 

fra offentlig/privat sektor. 
o Vurdering av masterstudiet i sammenheng med høgskolens faglige satsingsområder 

 
 
Ansvar 
Dekan har det overordnede og faglige ansvaret for mastersøknaden fram mot behandling i styret. 
Ansvar og godkjenning for ferdigstillelse, derigjennom faglig kvalitet, av akkrediteringssøknaden 
ligger hos dekan og rektor. 
 
 
Søknad administrativt avvist 
Dersom akkrediteringssøknaden blir administrativt avvist av NOKUT, kan avdelingen bearbeide 
søknaden i tråd med tilbakemeldingene fra sakkyndig komité, og sende den til NOKUT for ny 
behandling etter gitte frister. Det stilles da ikke krav til ny styrebehandling. 
Dersom avdelingen bruker lenger tid enn ett år etter vedtak fra NOKUT på å sende revidert søknad, 
skal rektor først bringe saken inn for styret før søknad sendes NOKUT.  

577



11 
 

 
Avslag på søknad 
Dersom høgskolen får avslag fra NOKUT, kan en bearbeidet søknad sendes på nytt uten ny 
behandling i styret innen ett år etter forrige innsending. Dette forutsetter at masterstudiet ikke er 
bearbeidet så mye at søknaden fremstår som ny.  
Dersom søknaden omarbeides betydelig, skal rektor først bringe saken inn for styret før søknad 
sendes NOKUT.   

 
Tabell 3 Frister for intern behandling av akkrediteringssøknader på masternivå 

Søknad om akkreditering og 
etablering av studier på høyere 
grads nivå 

Ansvar Frist Mottaker 

Saksfremlegg om akkreditering av 
masterstudier (2. syklus). 

Dekan Fortløpende Høgskolens faglige 
ledergruppe gir en 
anbefaling  
 

Saksfremlegg med fremdriftsplan - 
behandling av mastersatsning i 
avdelingsstyret 
 

Dekan Fortløpende Avdelingsstyret 

Saksutredning med påkrevd 
dokumentasjon  
(forberedelse for styrebehandling) 
 

Dekan Fortløpende  
 

Studiedirektør 
(inntil HiØ har 
opprettet et 
LOKUT*) 
 

Saksfremlegg til styret  Studiedirektør Senest 10 dager før 
aktuelt styremøte 

Høgskoledirektør 

Endelig akkrediteringssøknad med 
vedlegg leveres for administrativ 
kvalitetssikring (forberedelse for 
NOKUT-behandling) 
 

Dekan Etter avtale i 
fremdriftsplan, og 
minimum 2 mnd før 
NOKUTs gjeldende frister. 

Studiedirektør 

Akkrediteringssøknad sendes til 
NOKUT.  
 

Rektor og 
høgskoledirektør 

NOKUTs gjeldende frister NOKUT 

* LOKUT: lokalt organ for kvalitet i utdanningen 
 

3.2. Etablering av akkrediterte masterstudier 
Kunnskapsdepartementet etablerer studier på masternivå (2. syklus) etter at NOKUT har gitt 
akkrediteringsgodkjenning. Høgskolen sender søknad om etablering av studiet til 
Kunnskapsdepartementet sammen med NOKUTs akkrediteringsvedtak.  
 
Søknad om etablering til Kunnskapsdepartementet sendes umiddelbart etter at akkreditering fra 
NOKUT foreligger. Studiedirektøren forbereder saken for Kunnskapsdepartementet. 
 
Først når Kunnskapsdepartementet har etablert masterstudiet kan høgskolen markedsføre dette, 
vurdere igangsetting i sak om studieportefølje og studentmåltall (styresak) og eventuelt foreta 
opptak av studenter.  
 
 

578



12 
 

3.2.1. Etablering av enkeltemner på masternivå  alle finansieringskategorier 
HiØ har kun anledning til å etablere enkeltemner på masternivå dersom disse allerede inngår i et 
akkreditert masterstudium og har samme opptakskrav som tilhørende masterstudium. Etter dette 
kriteriet kan rektor vedta etablering av enkeltemner på masternivå innenfor bidrags- og 
oppdragsstudier. Merk bestemmelser i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 
Saksfremlegg om etablering av enkeltemner på masternivå sendes fra dekan til studiedirektøren. 
Studiedirektøren kvalitetssikrer etableringssaken opp mot NOKUTs bestemmelser.  

Krav til utredning 

 Fagmiljø 
 Rekruttering av studenter, derigjennom konkurranse med bevilgningsfinansiert 

masterstudium 
 Antall studenter ved opptak 
 Organisering av emnet  

 
 
 
Tabell 4 Frister for etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte enkeltemner på masternivå 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad om etablering/saksutredning fra 
avdeling  
 

Dekan Fortløpende Studiedirektør 

Saksutredning om etablering samt vedlegg 
ferdigstilt  
 

Studiedirektør Fortløpende Rektor 

Enkeltemner på masternivå som er bidrags- 
og oppdragsfinansiert, uavhengig av 
omfang 

Rektor vedtar Fortløpende  
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4. Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier (HiØ VIDERE) 
 
4.1. Studier på lavere grads nivå som er bidrags- og oppdragsfinansierte, t.o.m. 60 
studiepoeng 
 

Etablering og nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng på lavere grads nivå, som er bidrags- 
og oppdragsfinansiert og avgrenset til institusjonens eksisterende fagkompetanse og 
studieportefølje, etableres av dekan selv. 

 

NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, uavhengig av om de er bevilgningsfinansierte studier eller bidrags- eller 
oppdragsfinansierte studier. 
 
 
Krav til utredning 
Utvikling og etablering av studietilbud finansiert ved eksterne midler forutsettes å bygge på 
eksisterende fagkompetanse og fagtilbud ved høgskolen. Merk bestemmelser i forskrift om 
egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 
 
Vedtaket skal være undertegnet av dekan selv. Vedtak med saksfremlegg oversendes til 
studiedirektøren via elektronisk saksbehandlingssystem. Saken legges frem som orienteringssak til 
styret. Studiedirektøren utarbeider orienteringssak for styret om etableringer av bidrags- og 
oppdragsfinansierte to ganger i året.   
 
I vedtak om etablering av et nytt bidrags- eller oppdragsfinansiert studium skal det redegjøres for 
aktuelle punkter, som f.eks. fagmiljø/fagansvarlig samt deres kompetanse, rekruttering, antall 
studenter ved opptak m.m., jf. NOKUTs gjeldende forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og veiledning til studietilsynsforskriften med retningslinjer 
for utforming av søknader om akkreditering av studier i 1. syklus. I tillegg skal følgende momenter 
være utredet (interne krav HiØ):  

 
 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen 

institusjon, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 
 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 

aktører/oppdragsgivere 
 Tilfredsstillende avtaler5, f.eks. praksis 
 Redegjørelse for inngåtte avtaler med oppdragsgiver/eksterne aktører 
 Økonomisk redegjørelse for etablering av studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift samt 

behov for ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner 
 

  

                                                           
5 Alle avtaler må undertegnes av den formelt faglig ansvarlige, dvs. dekan. 
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Vedlegg til vedtak om etablering   

 Saksutredning 
 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 
 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 

o Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
o CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 
 Avtale mellom høgskolen og ekstern samarbeidspartner signert av dekan og HiØ VIDERE 

v/administrativ leder 
 Eventuelt andre avtaler, f.eks. praksis 

 
 

Tabell 5 Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier på lavere grads nivå, t.o.m. 60 studiepoeng 

Saksbehandling Ansvar Frist Mottaker 

Studieleder, eller den han/hun 
delegerer faglig ansvar til, 
utarbeider saksfremlegg i 
henhold til spesifiserte krav og 
fremskaffer vedlegg. 

Studieleder oversender 
formelt (sign.) 
saksfremlegget til dekan. 

Fortløpende Dekan 

Vedtak om etablering av studiet 
må registreres og oversendes 
via elektronisk arkivsystem. 

Dekan selv vedtar Fortløpende  

Etableringsvedtak med alle 
underliggende dokumenter 
oversendes i elektronisk 
arkivsystem. 

Dekan oversender Fortløpende Studiedirektør 

Etableringsvedtak med 
underliggende dokumenter blir 
gjennomgått og kvalitetssikret 
opp mot høgskolens 
bestemmelser.  

Opprettingsbrev sendes FS-
institusjonsansvarlig.  

Studiet opprettes i FS. 

Studieenheten Fortløpende FS-institusjonsansvarlig 

 

Studieplanen følger deretter ordinære rutiner som for revisjon av studieplaner (se Bestemmelser om 
studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold). Studieenheten kvalitetskontrollerer studieplanen før den 
(med tilhørende emner) sendes dekan for endelig godkjenning. 
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4.2 Studier på lavere grads nivå som er bidrags- og oppdragsfinansiert, over 60 
studiepoeng 
 

Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier med et omfang over 60 studiepoeng på 
lavere grads nivå, som er bidrags- og oppdragsfinansiert, avgrenset til institusjonens eksisterende 
fagkompetanse og studieportefølje. 

 
 
NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, herunder bidrags- eller oppdragsfinansierte studier, jf. studietilsynsforskriften (1. 
syklus). Sak om etablering av studier på lavere grads nivå over 60 studiepoeng som er bidrags- og 
oppdragsfinansiert behandles av styret, og studiedirektøren forbereder saken for styret. 
 
I tillegg til krav i studietilsynsforskriften stilles det følgende interne krav og dokumentasjon til 
saksfremlegg fra avdeling til studiedirektøren ved søknad om etablering av et nytt studium: 
 
 

 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre 
institusjoner, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 

 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere 

 Rekruttering av studenter 
 Antall studenter ved opptak 
 Tilfredsstillende avtaler, f.eks. for praksisstudier 
 Redegjørelse for opptakskrav, varighet, heltid/deltid, fleksibilitet i studiet 
 Fagmiljø  sammensetning, størrelse og samlede kompetanse 
 Økonomiske redegjørelse for etablering av studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift samt 

behov for ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner 
 Dokumentere avtaler inngått med eksterne aktører/oppdragsgivere 

 

Vedlegg til saksfremlegg:  

 Søknad om etablering fra dekan 
 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 
 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 

o Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
o CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 
 Eventuelt utkast til avtale mellom høgskolen og ekstern samarbeidspartner (signeres 

etter positivt styrevedtak) 
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Tabell 6 Frister for etablering av bidrags- og oppdragsstudier på lavere grads nivå over 60 studiepoeng 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad om etablering/saksutredning fra 
avdeling med administrativ bistand fra 
HiØ VIDERE 
 

Dekan Fortløpende Studiedirektør 

Saksutredning om etablering samt 
vedlegg ferdigstilt (saksforberedelse til 
styret) 
 

Studiedirektør Fortløpende Høgskoledirektør 

Etablering av studier på lavere grads 
nivå som er bidrags- og 
oppdragsfinansiert, over 60 studiepoeng  

Høgskoledirektør Senest 10 dager før 
styrebehandling 

Styret selv 
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5. Utlysning av studier og måltall 
 
5.1 Bevilgningsfinansiert studieportefølje 
Høgskolens bevilgningsfinansierte studieportefølje og måltall evalueres og justeres årlig. Styret selv 
fatter vedtak om fordeling av studentmåltall og studieportefølje i forkant av budsjettbehandlingen, 
det vil normalt si i november. Vedtatt studieportefølje danner grunnlag for innmelding til Samordna 
opptak og til lokalt opptak om utlysning av studier til påfølgende studieår.  

 

Prosess og kriterier 
Studiedirektøren, sammen med representant fra Økonomienheten, gjennomfører dialogmøter med 
avdelingsledelsen som ledd i saksutredning. Beregning av studentmåltall og opptaksmål for det 
enkelte studium er basert på normert studieprogresjon, og følgende kriterier legges til grunn for 
vurderingen: 

 Høgskolens bevilgning og budsjett/Statsbudsjett/Revidert nasjonalbudsjett 
 Opptakstall de siste 3-4 år 
 Registrerte studenter pr 1. oktober (DBH-tall) 
 Antatt frafall beregnet ut fra opptak i de aktuelle kullene sett i forhold til antall 

registrerte studenter 
 Strategiske vurderinger av igangsetting av nye studier og masterportefølje, trender i 

søkerutviklingen, nasjonale føringer og behov i arbeidslivet. 

 

Søknader om etableringer må være ferdig saksbehandlet i styret (lavere grad) eller 
Kunnskapsdepartementet (høyere grad) senest i oktober, eller ved særskilt forbehold om etablering 
innen gitt tid, før studiet kan vurderes for igangsetting påfølgende studieår. 

Avdelingenes prioriteringer, sammensetning av studieportefølje og ønske om 
reduksjon/økning/omdisponering av måltall, må foreligge skriftlig senest to uker før saken 
ferdigstilles til styrebehandling. Studiedirektøren setter intern frist for dette hvert år, avhengig av 
tidspunkt for styrebehandling.  
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Tabell 7 Utredning om studieportefølje og studentmåltall - frister og ansvar 

Sak  Ansvar Frist  Mottaker 

Analyser/grunnlagsdata; bestille 
utredning på særlige områder som 
forarbeid til saken 

Studiedirektør Løpende Opptakskontor 
Avdelingsledelse 
Økonomienheten  
Andre 

Dialogmøter med avdelingsledelse; 
Innkalle til møter, distribuere 
grunnlagsdata (DBH pr 01.10) 
Føringer for prosessen/kommunisere 
årlig frist for skriftlige innspill i saken  
 

Studiedirektør September/oktober Avdelingsledelse  
Økonomienheten 

Innspill og prioriteringer fra 
avdelingsledelse/avdelingsstyre må 
foreligge senest to uker før saken 
ferdigstilles for behandling i styret 
 

Dekan Ultimo oktober. 
Endelig frist blir gitt 
av studiedirektør 

Studiedirektør 

Forberede saken for styret i dialog med 
høgskoledirektør, kvalitetssikre tall med 
Økonomienheten 
 

Studiedirektør Oktober/november 
(senest 10 dager før 
styrebehandling) 

Høgskoledirektør 

Vedtak om studieportefølje og måltall for 
kommende studieår  

Høgskoledirektør November (variabel 
dato, medio/ultimo 
nov.) 

Styret  

 

 

5.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert studieportefølje 
Igangsetting av bidrags- og oppdragsfinansierte studier utlyst gjennom HiØ VIDERE, vedtas av den 
dekan som har det faglige ansvaret for studietilbudet. Dette gjøres i samarbeid med administrativ 
leder for HiØ VIDERE. 

Igangsetting av oppdragsfinansierte studier tildelt via departement/direktorat igangsettes etter 
kriterier gitt i oppdraget.  

 

5.3 Markedsføring av studier 
På bakgrunn av vedtatt studieportefølje oppdateres høgskolens nettsider for markedsføring av 
studietilbudet6.  

 Dersom det ikke er fattet vedtak om etablering, skal studiene ikke markedsføres. 
 Dersom det ikke er fattet vedtak om utlysning kan studiet/studiene markedsføres med 

forbehold om oppstart.  
 Enkelte studier kan gis særlig prioritet i markedsføringen av strategiske årsaker, jf. styresak 

om studieportefølje. 

                                                           
6 Retningslinjer for behandling og publisering av markedsføringstekster er under utarbeidelse. 
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6. Trekk av utlyste studier fra opptaket 
 

 Vurdering av trekk av studier skal foretas i perioden mellom søknadsfristen og et planlagt 
opptak 

 Det er ikke anledning til å trekke studier det allerede er foretatt opptak til. 

 

6.1 Bevilgningsfinansierte studier  samordna opptak og lokalt opptak 
På grunnlag av de offisielle søkertallene ved søknadsfristens utløp, vurderer studiedirektøren om 
utlyste studier skal trekkes. Styret fatter vedtak i saken. 

 
Vurderingskriterier 

 Opptaksmål (se sak om studieportefølje og studentmåltall) 
 Inneværende års søkertall på 1. prioritet 
 Utviklingstrenden i søkertallet de siste fem årene for det aktuelle studiet 
 Oppmøte- og frafallstendensen i studiet for de siste tre opptaksårene 

 
 
Prosedyre 
Dersom søkertallet er lavere enn det vedtatte opptaksmålet til studiet, korrigert for spesielle 
opptaksordninger i lokale opptak og interne fagvalg i lærerutdanningen, eller søkertallet tilsier et 
lavere oppmøte enn 20 studenter, skal studiedirektøren vurdere om studiet bør foreslås trukket. 
Studiedirektøren kan også vurdere å trekke studier der antall kvalifiserte søkere tilsier et lavere 
oppmøte enn 20 studenter. 

Studiedirektøren utarbeider sak til styret om hvilke studier som foreslås trukket. Aktuelle dekaner 
skal høres i saksprosessen, og deres innspill skal følge saken til styret. Saksutredningen til styret skal 
inneholde en vurdering av faglige, personalmessige og økonomiske konsekvenser hhv gjennomføring 
av studietilbud og trekk av studiet vil få.  

Dekan kan også på eget initiativ fremme forslag til studiedirektør om trekk av studier pga. særlig 
spesielle omstendigheter som gjør en gjennomføring av et utlyst studium umulig. Dekan meddeler 
studiedirektør om trekk av utlyste studier senest tre uker før hovedopptaket.  

Studier som tas opp til vurdering for trekk, må under saksprosessen og i påvente av styrevedtak tas 
ut av tidligopptaket i Samordna opptak medio mai, slik at ikke søkere får tilsagn på studieplass som 
ikke kan tilbys. 
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Tabell 8 Prosedyre for trekk av bevilgningsfinansierte studier 

Sak  Ansvar Frist  Mottaker 

Annonsering/påminnelse 
om tidspunkt for 
hovedopptak (lokalt opptak 
og Samordna opptak).  
 

Studiedirektør Så snart datoer/tidspunkt 
foreligger 

Dekaner 

Lokalt opptak 
Melding om trekk av 
bevilgningsfinansierte 
studier i lokalt opptak7. 
 

Dekan Senest tre (3) uker før 
hovedopptaket 

Studiedirektør 

Lokalt opptak 
Sak om trekk av 
bevilgningsfinansierte 
studier i lokalt opptak.  
 

Studiedirektør Senest tre (3) uker før 
hovedopptaket 

 
 
Styret/rektor vedtar på 
fullmakt 

Samordna opptak 
Sak om trekk av studier i 
Samordna opptak.  
 

Studiedirektør Senest tre (3) uker før 
trekkfrist i Samordna opptak 

Vedtak om trekk av studier i 
Samordna og lokalt opptak 

Styret/rektor Senest en uke for lokalt 
hovedopptak/trekkfrist i 
Samordna opptak8. Trekkfrist i 
Samordna opptak er normalt 
medio juni 
 

Opptakskontor/ 
studiedirektør 

 

Alle søkere, uansett studiets prioritet i søknaden, skal snarest mulig etter styrevedtak varsles skriftlig 
om at studium de har søkt blir trukket. 

 

6.2 Bidragsfinansierte studier 
Etter utløp av søknadsfristen vurderer dekan i samråd med HiØ VIDERE hvilke utlyste studier som bør 
trekkes.  

 
Vurderingskriterium 

 Antall registrerte søkere etter søknadsfristens utløp 

 
Dersom søkertallet er lavere enn det opptaksmålet som er satt for studiet, eller det er så få søkere at 
det tilsier et oppmøtetall under 20, blir det vurdert om studiet bør trekkes. I denne vurderingen tas 

                                                           
7 Studier i Samordna opptak med tilhørende studier i lokalt opptak må også vurderes mht. trekk på dette tidspunktet. 
8 Søkere til studier som blir trukket skal ha beskjed om trekk og anledning til å søke annet studium før hovedopptaket 
foretas. 
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det i betraktning om en ny utlysning av studiet (med en ny søknadsfrist) med sannsynlighet kan gi det 
ønskede oppmøtetallet.  

 
Tiltak ved trekk av studier  
Dersom dekan i samråd med HiØ VIDERE har vedtatt å ikke igangsette et studium, gjennomføres 
følgende tiltak: 

 Studiet blir oppdatert på høgskolens nettsider med at det er trukket fra opptaket 
 Endringen registreres i FS og studiet tas ut av Søknadsweb 
 Søkere informeres skriftlig per brev eller e-post om at studiet ikke igangsettes 

 

Vedtak om trekk av studier foretas normalt snarest mulig etter søknadsfristens utløp, men senest før 
hovedopptaket til studiene. 

 

6.3 Oppdragsfinansierte studier 
Trekk av oppdragsfinansierte studier avhenger av den enkelte kontrakt med oppdragsgiver og 
omtales ikke her. 
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7. Nedlegging av studier 
 
Mens trekk av studier fra opptaket gjelder studier som er utlyst i et konkret år, omhandler 
nedleggelse av studier vedtak om at et studium tas ut av høgskolens studieportefølje på permanent 
basis. Det etableres fra 2014 en prosedyre hvor høgskolen har en årlig gjennomgang av registrert 
studieportefølje, bl.a. av hensyn til rapportering av studiedata til DBH. Det skal kun rapporteres reelle 
og ajourførte data. 

Den instansen som har myndighet til å etablere studier har også myndighet til å nedlegge studier.  

 

7.1 Nedlegging av bevilgningsfinansierte studier, og bidrags- og oppdragsstudier over 
60 studiepoeng 
 

Styret selv vedtar nedleggelse av bevilgningsfinansierte lavere grads studier, og bidrags- og 
oppdragsstudier over 60 studiepoeng. 

 

På grunnlag av studiedata registrert pr. 15. august hvert år, sender studiedirektør en høringssak til 
avdelingene om mulig nedleggelse av registrerte studier som fyller et sett kriterier. 

 

Vurderingskriterier 

 Studiet er registrert som et aktivt studium i FS. 
 Studiet har ikke registrerte studenter pr. 1. mars. 
 Det har ikke vært eksamensavviklinger av studenter på studiet de siste tre studieårene. 

 

Dekan tar stilling til høringsforslaget. Studiedirektør forbereder styresak om nedlegging av studier til 
styremøte i oktober, med den hensikt at DBH-rapporteringen pr. 1. februar gir ajourførte studiedata 
på dette tidspunktet hvert år. 

Følgende forhold skal tas i betraktning ved behandling av forslag om nedleggelse av 
bevilgningsfinansierte studier: 

 Vurdering av nedlegging i lys av høgskolens strategiske prioriteringer. 
 Vurdering av regional og nasjonal dekningsgrad. 
 Vurdering av behov, etterspørsel og historiske søkertall. 
 Vurdering av faglige, økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser 
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7.2 Nedlegging av bidrags- og oppdragsfinansierte studier t.o.m. 60 studiepoeng 
Oppdragsstudier er opprettet for en periode, gitt av oppdragsgiver, og vil dermed ikke kunne bli 
vurdert nedlagt på lik linje som bevilgningsfinansierte studier eller bidragsstudier. Nedlegging av 
oppdragsstudier omtales derfor ikke videre. 
 

Dekan selv vedtar nedleggelse av bidragsstudier t.o.m. 60 studiepoeng innen 15. januar. 

 
På grunnlag av studiedata registrert pr. 1. oktober hvert år, sender studiedirektør medio oktober en 
orienteringssak til dekanene om mulig nedleggelse av registrerte studier som fyller et sett kriterier. 

 
Vurderingskriterier 

 Studiet er registrert som et aktivt studium i FS. 
 Studiet har ikke registrerte studenter pr. 1. oktober. 
 Det har ikke vært eksamensavviklinger av studenter på studiet de siste tre studieårene. 

 
Følgende forhold skal tas i betraktning ved behandling av forslag om nedleggelse av bidrags- og 
oppdragsstudier: 

 Vurdering av nedlegging i lys av høgskolens strategiske prioriteringer. 
 Vurdering av regional og nasjonal dekningsgrad. 
 Vurdering av behov, etterspørsel og historiske søkertall. 
 Vurdering av faglige, økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser. 
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Studieplan – mal 
(bokmål)

Høgskolen i Østfold

Versjon juli 2018

591



Studiets navn (norsk) 

Studiets navn (engelsk) 

Studiets nivå (syklus)

Studiepoeng 

Undervisningsspråk 

Studiets varighet 

Grad/tittel ved bestått studium

Studiested 

Studieplanen er godkjent 
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Programledelse 

Studieplanen gjelder for kull/studiestart 

Informasjon om studiet

Opptakskrav 

Andre vilkår for gjennomføring av studiet 

Videre utdanning og yrkesmuligheter 

Studiets læringsutbytte  
(kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) 

Kunnskap
Kandidaten kan
* …..
* …..
* osv.

Ferdigheter
Kandidaten kan
* …..
* …..
* osv.

Generell kompetanse
Kandidaten kan
* …..
* …..
* osv.
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Studiets oppbygging og innhold 

Studiemodell 

Eksempel på studiemodell:

År 1

Emnekode Emnenavn Studie-
poeng

Semester 
(høst, vår, 
høst –vår)

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

År 2

Emnekode Emnenavn Studie-
poeng

Semester 
(høst, vår, 
høst –vår)

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidskrav og vurderingsformer
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Praksis 

Forsknings- og utviklingsarbeid 

Internasjonalisering 

Utveksling 

Evaluering av studiet 
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HiØ – Studieenheten: Mal for emnebeskrivelser - bokmål [juli 2018]. 

EMNEBESKRIVELSE(R)
(kopier mal for emnebeskrivelse i flere eksemplarer dersom du skal beskrive flere emner) 

SE EGEN VEILEDER FOR UTFYLLING! Alle felter skal fylles ut. 

Kode 

Navn på emnet (norsk)

Navn på emnet (engelsk) 

Studiepoeng

Ansvarlig avdeling 

Emneansvarlig 
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I henhold til gjeldende bestemmelser ved HiØ, er det styret selv som vedtar etablering av 
studier på lavere grads nivå innen rammen av den bevilgningsfinansierte virksomheten.  
 
Avdeling for helse og velferd (HV), ved dekan Terje Grøndahl, har søkt om etablering av 
Bachelorstudium i paramedisin (180 studiepoeng), med ønsket oppstart fra studieåret 
2020/2021. Utdanningen er planlagt som deltidsutdanning over fire år, dvs. 75 prosent 
studiebelastning pr år. Studiet inneholder en betydelig del praksis.  
 
Styret gis først en orientering om interne og eksterne krav til akkreditering og etablering, og 
en beskrivelse av søknadsprosessen. Deretter kommenteres søknaden i lys av de sentrale 
kriteriene for etablering av nytt studium. Til sist oppsummeres direktørens samlede vurdering 
av interne krav, eksterne krav og risikovurderinger.  
 
 
1.1. Krav til utredning og dokumentasjon  
NOKUTs akkrediteringskrav ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering av 
egne studier, jf. studietilsynsforskrift og studiekvalitetsforskrift. Søknad og saksfremlegg tar 
utgangspunkt i NOKUTs søknadsmal, med tilhørende dokumentasjonskrav knyttet til 
studietilbudet og fagmiljøet. 
 
I tillegg stilles det interne krav til saksutredning og dokumentasjon ved etableringssøknader, 
jf. gjeldende Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ, 
Pkt. 2.1. Etablering av bevilgningsfinansierte studier innenfor grunnbevilgningen. Se 
gjennomgang i kapittel 2.3 Interne krav ved HiØ. 
 
Vedlagt saksfremlegget:  
  

 Søknad om akkreditering og etablering av Bachelorstudium i paramedisin ved Avd. 
HV, datert 01.09.2019, oversendt 17.09.2019.   

 Studieplan med emnebeskrivelser (utkast) 
 Kompetansetabell og fagmiljø (tabellsett) 

 
Annen dokumentasjon i saken er omtalt i saksutredningen og oppgitt med arkivreferanse 
bakerst i saksutredningen, men av hensyn til personvern og relevans ikke vedlagt 
styresaken. 
 
 
1.2 Etableringsprosess 
 
Avd. HV har i lengre tid arbeidet med utvikling av et bachelorstudium innenfor paramedisin. 
Siden 2011 har HiØ tilbudt videreutdanningen Paramedic (60 studiepoeng) for 
ambulansepersonell gjennom HiØ Videre, i samarbeid med Sykehuset Østfold. Avdelingen 
rapporterer1 at totalt 69 har fullført utdanningen.  
Avtalen om dette studietilbudet har opphørt, siste kull startet i 2017. Sykehuset Østfold 
ønsker å videreføre samarbeidet med HiØ om en utdanning i paramedisin på bachelornivå.  
 
Organisering av arbeidet 
Avd. HV har organisert arbeidet med etableringssøknaden i hhv arbeidsgruppe, 
prosjektgruppe og styringsgruppe. Arbeidsgruppa har bestått av to førstelektorer og en 
administrativt tilsatt. Både prosjektgruppa og styringsgruppa består av fagtilsatte, faglige 

                                            
1 DBH-tall for 2019 foreligger ikke i offisiell versjon ved ferdigstillelse av styresak. Tilgjengelig fra 15. 
oktober 2019. 
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ledere og representanter fra spesialisthelsetjeneste og kommune/legevakt. Studiedirektøren 
har hatt løpende dialog med avdelingen i etableringsprosessen, primært som rådgiver for 
avdelingsledelsen og direkte mot arbeidsgruppa. Se også kapittel 2.3 Interne krav ved HiØ 
for mer informasjon om forankringspunkter og samarbeid med praksisfeltet. 
 

 
 
2.1 Krav til studietilbudet  studietilsynsforskriften, kapittel 2 
 
§ 2-1 (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal 
være oppfylt: 
 
Foreliggende søknad om etablering av BA i paramedisin er utviklet med bakgrunn i en 
nasjonal studieplan2. Det foregår et nasjonalt løft av fagområdet til bachelornivå, utdanningen 
er innlemmet i RETHOS3-prosjektet. Utdanningen faller inn under ny forskrift om felles 
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger FOR-2017-09-06-1353 
https://lovdata.no/forskrift/2017-09-06-1353. 
 
Nasjonal retningslinje har vært på høring, det er forventet at KD vedtar retningslinjen januar 
2020. Implementering av utdanningen etter ny retningslinje skal skje fra august 2021. Det 
betyr at HiØ ved en eventuell etablering må markedsføre studiet før KD har vedtatt 
retningslinjen, og at man eventuelt kan drifte studiet gjennom første studieår før endringer 
etter nye retningslinjer trer i kraft. Fagmiljøet vil måtte jobbe med justering av studieplanen 
gjennom studieåret 2020/2021, parallelt med oppstart av første kull i utdanningen  tentativt 
kull 2020. 
 
Ihht yrkeskvalifikasjonsdirektivet er ambulansearbeider et lovregulert yrke. Bestått studium 
gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider. Helsedirektoratet er 
godkjenningskontor for autorisasjonen. https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/yrkesliste/. 
Begrepet paramedisiner benyttes i yrkesutøvelsen, jf. rapport fra Helsedirektoratet 
Kompetansebehov i ambulansefag (2014). 
 
Opptakskravet vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg stilles krav 
om førerkort klasse B og bestått fysisk opptaksprøve. Opptakskrav er kvalitetssikret og 
gjennomgått ved opptakskontoret HiØ. Avdelingen har vurdert mulighet for opptak via Y-vei. 
Dersom dette skal gjennomføres må det søkes KD om tillatelse om unntak fra 
opptaksforskrift. 
 
Fysisk opptaksprøve vil gjennomføres i regi av Idrettsmedisinske testlaboratorium (IMTL)4 
ved HiØ og/eller andre institusjoner som planlegges via en felles portal i regi av OsloMet. 
Studenten må også oppfylle helsekrav for utrykningskjøring5.  

                                            
2 Basert på et forslag utarbeidet av arbeidsgruppe utnevnt av Helsedirektoratet 02.06.2017 
3 RETHOS: Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningen (kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-
for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/)  
4 IMTL har stilt seg positive til å kunne bistå med gjennomføringen av opptakskrav til BA paramedisin, 
jf. referat fra styringsgruppemøte IMTL 11.12.2018. 
5 Det er ikke endelig avklart om kompetansebevis for utrykningskjøretøy faktisk blir inkludert som 
læringsutbytte i ny forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. Avdelingen skisserer 
mulighet for samarbeid med to lokale godkjente kurstilbydere. Utgifter til kompetansebevis er inkludert 
i foreløpig økonomisk beregning.   
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Det stilles krav om politiattest og medisinsk testing. Utdanningen omfattes også av forskrift 
om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 
 
§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging 
og progresjon, samt muligheter for studentutveksling: 
 
Dersom studiet etableres og vedtas igangsatt studieåret 2020/2021, vil det opprettes en 
programside på www.hiof.no, med markedsføring og utlysning fra medio desember 2019 i 
tråd med etablerte rutiner og regler for innmelding av studier til Samordna opptak. 
 
Det foreligger en studieplan med emnebeskrivelser for BA paramedisin (vedlagt) utarbeidet i 
tråd med mal for studieplaner og emner ved HiØ. Det foreligger tekstforslag under alle 
momenter i både generell del og emnebeskrivelser.  
 
Studiet er planlagt som deltidsstudium over fire år, og oppgis å være samlings- og nettbasert 

 slik at det også kan kombineres med jobb. Det er imidlertid ikke angitt annen nettbasert 
aktivitet utover bruk av læringsplattform. Studiemodellen består av tolv obligatoriske emner. 
Studiebelastningen er på 45 studiepoeng pr studieår.  

I foreliggende studieplan er det redegjort for utvekslingsmuligheter både i 3. og 4. studieår. 
Se pkt. § 2-2 (8). 
 
Praksisstudier vil totalt utgjøre 60 av 180 studiepoeng. 45 av disse foregår på ekstern 
praksisarena (spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten), 15 studiepoeng 
gjennomføres i høgskolens Simulerings- og innovasjonssenter.  
 
§ 2-2 (1)  
 
Studiets navn Bachelorstudium i paramedisin og læringsutbyttebeskrivelser 
(sluttkompetanse) følger av nasjonal studieplan, og senere av forskrift om nasjonal 
retningslinje for utdanningen, og vil være dekkende for studiets innhold og nivå.  
 
Dersom ny nasjonal retningslinje for utdanningen fraviker mye fra dagens foreliggende 
forslag, vil studieplanen ved HiØ som konsekvens måtte endres. Alle høringsinnspill til 
nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning er tilgjengelige, slik at fagmiljøet kan 
orientere seg om endringsforslag. Bl.a. har Helse Sør-Øst gitt et fyldig høringssvar: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-forskrift-om-nasjonal-
retningslinje-for-paramedisin/id2640257/?expand=horingssvar&lastvisited=e4892d4d-0006-
4389-a5e4-d205a67be3de 
 
§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier 
og/eller arbeidsliv: 
 
Videre studier 
Utdanningen kvalifiserer kandidatene for opptak til flere masterstudier i inn- og utland. Ved 
HiØ vil studiet foreløpig kun kvalifisere til opptak på MA i samordning av helse- og 
velferdstjenester, som også forutsetter arbeidserfaring.  
 
Relevans for arbeidsliv 
I studieplanen fremgår eksempler på hvor kandidaten kan jobbe: 
 

- Ambulansetjeneste 
- AMK-sentraler 
- Akuttmottak og legevakt 
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- Akuttpsykiatriske institusjoner 
- Ambulansebåt og fly 
- Hjemmebaserte tjenester 
- Forsvarets sanitetstjeneste i inn- og utland. 

 
Praksisarenaer oppgis i tillegg å kunne være kommunale døgnposter, tjenester for rus- og 
psykiatri, relevante avdelinger i sykehus, f.eks. anestesi, kardiologi, pediatri, fødeavdeling, 
postoperativ. Utvidet akuttmedisinsk kunnskap innebærer også muligheter for arbeid med 
opplæring, undervisning og veiledning på ulike arenaer. 
 
I søknaden redegjøres det inngående for hvordan utviklingen i tjenester og samfunnet øker 
kravene til ambulansetjenesten og kompetanseheving innenfor fagområdet paramedisin. 
Bl.a. som følge av samhandlingsreformen, endring i organisering av legevakttjenesten, økt 
spesialisering av sykehusfunksjoner, utvikling av diagnostiske hjelpemidler og 
behandlingsmuligheter, en aldrende befolkning med økt behov for helsehjelp, kortere liggetid 
i sykehus, økt satsing på rus og psykiske lidelser. Argumentene bygger i stor grad på 
Helsedirektoratets rapport Kompetansebehov i ambulansefag (2014). Det henvises til 
avdelingens søknadsdokument for ytterligere begrunnelser. 
 
Ledelse i helseforetak og det ambulansefaglige miljøet i vår region ønsker et 
Bachelorstudium i paramedisin på deltid, som et godt alternativ til heltidsstudium ved 
OsloMet. Dette er blant annet uttrykt i et møte6 mellom HiØ og ambulanse/prehospital 
ledelse ved helseforetakene i Østfold, Vestfold, Vestre Viken og Oslo Universitetssykehus.  
 
Ambulansefag har vært tilbudt i videregående skole siden 1996. Opplæringen fører fram til 
fagbrev7. I søknaden redegjøres det for at det ambulansefaglige miljøet i regionen består av 
flere yrkesgrupper med ulikt utdanningsnivå. Avdelingen har lagt frem en oversikt fra deler av 
vår region som viser at det pr i dag ikke er noen tilsatte med bachelorutdanning i 
paramedisin og et begrenset antall med bachelor i sykepleie.  
 
Pr i dag finnes fire etablerte BA-studier i paramedisin, samtidig som Høgskolen i Innlandet 
jobber med utvikling av tilsvarende studium. Statistikk fra Samordna opptak viser at det er 
svært godt søkergrunnlag til de etablerte studietilbudene i 2019, noe som indikerer at det er 
et stort behov for utdanningen, og at et bachelorstudium i paramedisin ved HiØ vil kunne 
være et godt supplement til disse for å dekke samfunnets behov:  
 
Institusjon Førsteprioritetssøkere Studieplasser 
OsloMet 575 60 
Nord universitet 319 30 
UiT 239 20 
UiS 598 20 
Kilde: Samordna opptak 
 
Søkertall fra OsloMet, som har tilbudt bachelorstudiet lengst, er stabilt høye de siste fem 
årene. Av 543 førsteprioritetssøkere i 2018, var 189 kvalifisert for studiet etter 
hovedopptaket. Av de 543 førstepriortetssøkerne i 2018, var 34 fra Østfold.  
 

                                            
6 Referat fra møtet med Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold (SØ), Oslo Universitetssykehus 
(OUS), Sykehuset i Vestfold (SiV) og sykehusene i Vestre Viken (SVV) 08.06.2018. 
7 Helse Sør-Øst har i sitt høringsinnspill til nasjonal retningslinje bl.a. uttrykt et ønske om at det skal 
komme tydeligere frem i retningslinjen hvilken rolle og funksjon bachelorutdanningen skal dekke i 
tillegg til ambulansefagarbeideren, med forventning om at de to utdanningen må ses i sammenheng, 
ikke som konkurrenter og at de tydelig utfyller hverandre. 
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Det er forventet at rekrutteringsgrunnlaget både vil bestå av søkere direkte fra videregående 
skole, og av søkere som allerede jobber innenfor prehospitale tjenester og som ønsker en 
kompetanseheving. Det er lagt stor vekt på dialog med praksisfeltet om organisering av 
studiet for å kunne tilby kompetansehevende tiltak målrettet mot den siste gruppen.  
 
§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for 
heltidsstudenter: 
 
Med en studiebelastning på 75 prosent, forutsetter avdelingen at studenten har en 
arbeidsinnsats på minimum 30 timer pr. uke. Det er lagt opp til åtte samlinger pr studieår, 
hver samling er på fem dager. Avdelingen redegjør for et totalt arbeidsomfang på 1125 1350 
timer per år for deltidsstudenten. 
 
I søknaden fremgår ikke fordeling av timer/aktivitet (organiserte læringsaktiviteter, 
selvstudium, veiledning, eksamensforberedelser) som grunnlag for å dimensjonere 
fagmiljøets innsats. 
 
 
§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet:
 
Innhold og faglig progresjon er fordelt på tre faggrupper, med forankring i nasjonal studieplan 
for paramedisin (av 2017): Basalfag (35 studiepoeng), Klinisk forberedende fag (60 
studiepoeng) og Kliniske fag (70 studiepoeng8), samt bacheloroppgave (15 studiepoeng). 
 
Det er definert et sett fag og emnekomponenter innenfor hver faggruppe. Ved HiØ er 
faggruppene og fag/emnekomponenter organisert slik:  

- ni obligatoriske emner med omfang på 10 og 15 studiepoeng.  
- to kliniske emner på 15 og 30 studiepoeng (ekstern praksis) og  
- en bacheloroppgave på 15 studiepoeng. 

 
Avdelingen har skissert et ønske om å ta opp 40 studenter annethvert år, dvs. 80 studenter 
ved full drift. Deltidsmodellen over fire år kommer som følge av praksisfeltets ønske om 
deltidsutdanning. Det er ikke definert behov for ny infrastruktur knyttet til utdanningen, ut over 
det som vil bli gjennomført i samarbeid med praksisfelt, og eventuelt med ekstern 
kurstilbyder innenfor utrykningskjøretøy.  
 
Avdelingen har varslet behov for å gjennomgå den skisserte studiemodellen før endelig 
utlysning:  
 

- For å sikre mulighet for kontinuitet og gjennomstrømming, dersom studiet ikke lyses 
ut hvert år.  

- For å vurdere samkjøringsmuligheter i deler av utdanningen, særlig med sykepleie og 
vernepleie, i lys av pågående endringsarbeid som følge av RETHOS-prosjektet.  

 
§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 

 
 
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er angitt i emnebeskrivelser (vedlagt). Studiet 
oppgis å være samlings- og nettbasert. Hovedvekten vil ligge på samlinger, 
simulering/ferdighetstrening og praksis. 
 

                                            
8 Kliniske fag fordeles både på ekstern praksis (studiepoenggivende praksisemner) og integrert 
praksis i andre emner (simulering/ferdighetstrening). 
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Undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap er vektlagt. 
Det er hovedvekt på skriftlig eksamen som avsluttende vurdering, mens arbeidskravene 
dekker praktiske tester, deltakelse, simulering og ferdighetstrening.  
 
§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid: 
 
I henhold til studieplan er det tilrettelagt for at studenter skal kunne delta i ansattes FoU-
arbeid. Dette vil særlig kunne være relevant i arbeid med bacheloroppgave og/eller kliniske 
studier. Studentene vil tilegne seg kompetanse til å søke, kritisk vurdere og anvende 
relevante forskningsresultater. Representanter fra praksisfeltet deltar også regelmessig med 
undervisning innenfor avdelingens etablerte studier, og utgjør en del av det totale fagmiljøet. 
Se pkt. § 2-3 (5) om ansattes FoU-arbeid. 
 
§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart: 
 
Internasjonalisering er i liten grad omtalt spesifikt i studieplan og søknad. Det refereres til 
mulighet for å hente gjesteforelesere fra samarbeidsinstitusjoner. Det er foreløpig ikke lagt 
opp til konkrete emner som gis på engelsk (innreisende studenter). Her vil kunne komme 
endringer etter implementering av ny nasjonal retningslinje. Se neste punkt om utveksling.
 
§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant: 
 
Avdelingen viser til eksisterende avtaler for utveksling primært knyttet til avdelingens 
etablerte studieportefølje. I studieplan og søknad oppgis det at utveksling kan foregå i tredje 
og fjerde studieår, men at det også er mulighet for utveksling av kortere varighet i andre 
studieår. Utvekslingsmuligheten er dokumentert med fire avtaler som omfatter både 
studenter og ansatte; 
 

- Ulster University (UK). 2015-2020(21). Erasmus+ Programme. 
- Saimaa University of Applied Sciences (Finland). 2014-2020(21). Erasmus+ 

Programme. 
- Queensland University of Technology (QUT, Australia). (2018-2023). Study Abroad 

Agreement.   
- Högskolan i Borås (Sverige). Generell intensjonssamarbeidsavtale inngått i 2018. 

 
Disse fire institusjonene9 har utdanningstilbud relatert til paramedisin i sin studieportefølje. 
Avdelingen har ikke konkretisert utvekslingsmuligheter knyttet til spesifikke fagtilbud hos 
samarbeidsinstitusjonene, det er hovedsakelig tilrettelagt for utveksling i kliniske emner og i 
tilknytning til bacheloroppgave.  
 
Gradsutdanninger skal ha ordning for utveksling. Samtidig er dette en deltidsutdanning hvor 
det er mindre sannsynlig at studenten, som fra før av kombinerer jobb og studier, faktisk vil 
utveksle i en lengre periode. Ved implementering av ny retningslinje for utdanningen stilles 
det krav om inngåelse av nye avtaler øremerket formålet, noe som også vil være lettere å 
fremforhandle dersom studiet er etablert.  
 
 
 
 

                                            
9 
Erasmus+ Programme. 
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§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted: 
 
Gjennom intensjonsavtaler datert november 2018, er det dokumentert tilgang på til sammen 
27 praksisplasser. Avtalene ivaretar begge perioder med ekstern praksis, med virkning fra 
studieåret 2020/2021. Plassene fordeles mellom Sykehuset Østfold (15 studenter), 
Sykehuset i Vestfold (5 studenter) og sykehusene i Vestre Viken (7 studenter). Disse 
avtalene regulerer samarbeid, veiledning og evaluering, og indikerer også et behov for 
etablering av studieprogrammet, da det allerede er knapphet på praksisplasser i sykehus. Se 
også diskusjon under kapittel 3 Samlet vurdering. 
 
 
2.2 Krav til fagmiljø  studietilsynsforskriften, kapittel 3 
 
§ 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: 
 
Oversikt over fagmiljøet vises i vedlegget Kompetansetabell og oversikt over fagmiljø. Det er 
anslått at seks årsverk skal dekke fire studieår. Årsverkene er fordelt på ti fagpersoner. I 
tillegg er det oppgitt fire personer som bidrar med mindre enn 0,1 årsverk inn i studiet. I 
søknaden presiseres at årsverkene tar utgangspunkt i ett kull på 40 studenter. Det er 
foreløpig ikke redegjort for ressursbehov i studiet ved full drift10, annet enn at det vil være 
behov for nyansettelser.  
 
Seks årsverk fordelt på 40 studenter (ett kull) betyr:  
 

- Totalt 0,15 årsverk pr deltidsstudent over fire år 
- 0,037 årsverk pr deltidsstudent pr studieår  
- Gjennomsnittlig 6,6 studenter pr fagperson over fire år.  
- Årsverk til ekstern praksisveiledning er ikke inkludert i kompetanseoversikten eller 

anslåtte årsverk. I perioden skal studentene avlegge 45 studiepoeng knyttet til 
ekstern praksis. 

 
Fagmiljøet består av ansatte som pr i dag er tilknyttet basalfagene innen sykepleie, den 
tidligere videreutdanningen i paramedisin, videreutdanninger innen anestesi-, akutt, intensiv-, 
og operasjonssykepleie (AAIO) og master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. I tabell 3 
(se vedlegg Kompetansetabell og oversikt over fagmiljø) er det redegjort for hvordan 
fagpersonenes kompetanse fordeler seg på emner og emneansvar. Oversikten viser at 
studiets sentrale kompetanseområder er dekket p.t. For alle emner i studieprogrammet er det 
tilknyttet minst to eller flere fagpersoner.  
 
Avdelingen peker selv på at bemanningssituasjonen må vurderes fortløpende, og at 
kompetanseutvikling og nytilsettinger vil bli beskrevet i kompetanseplaner for kommende år. 
De fleste fagansatte tilknyttet studiet har vært fast ansatt ved avdelingen i flere år. Det vil 
være behov for nyansettelser for å styrke kompetansen innen traumatologi og 
ambulanseoperativt arbeid på grunn av ventede pensjonsavganger i løpet av de neste fem 
årene. Når fagmiljøet allerede dekker vesentlige fagområder i øvrig studieportefølje ved 
avdelingen, må nyansettelser vurderes i et større perspektiv, slik at kvaliteten og utviklingen i 
allerede etablerte studieprogram også ivaretas, i tillegg til ny BA i paramedisin.  
 
                                            
10 Ved full drift anslår avdelingen 80 studenter fordelt på to deltidskull, med utgangspunkt i opptak 
annethvert år, basert på argumenterte behov i yrkesfeltet.  
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§ 2-3 (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse: 
 
I henhold til NOKUT, er den totale utdanningsfaglige kompetansen til fagmiljøet avgjørende. 
Flertallet i det oppgitte fagmiljøet dekker kravet om relevant utdanningsfaglig kompetanse, 
bl.a. gjennom høgskolens kurs i Høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer. 
Nyansatte har kontraktsfestet plikt til å opparbeide pedagogisk kompetanse innen tre år. 
Utdanningsfaglig kompetanse er dokumentert gjennom CV.   
 
§ 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet: 
 
Studietilbudet vil organiseres under en studieleder, p.t. samme studieleder som også ivaretar 
fagområder knyttet til sykepleie. I tillegg vil det opprettes et programutvalg for studiet i tråd 
med nytt kvalitetssystem for utdanning (vedtatt ved HiØ juni 2019). Programutvalget vil også 
evaluere metoder for veiledning og vurdering av praksisstudier.  
 
Studiets egenart krever et godt samarbeid med yrkes-/praksisfeltet på områder som 
simulering, ferdighetstrening, praksisstudier og FoU-prosjekter. I nytt styringssystem for 
helse- og sosialfagutdanninger (RETHOS), stilles det krav om at studieplaner utvikles i 
samarbeid med praksisfelt. Lokale referansegrupper i dette arbeidet vil være  
 

- Advisory Board: Avdelingens ledelse og representanter fra NAV, kommuner i Østfold 
og Sykehuset Østfold 

- Praksiskoordinatorforum: Praksisteam ved Avd. HV og representanter fra kommuner 
og Sykehuset Østfold 

 
§ 2-3 (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: 
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 
prosent ansatte med førstestillingskompetanse: 
 
Med utgangspunkt i vedlagte kompetansetabell, tabell 1, har åtte av ti hovedstilling ved HiØ. 
Fagtilsatte med hovedstilling dekker 3,26 årsverk av totalt 6 årsverk (over fire år). Kravet om 
minimum 50 prosent i hovedstilling er oppfylt med en liten margin. Fagpersonen som er 
oppført med størst andel årsverk i perioden (2 årsverk) har ikke sin hovedstilling ved HiØ p.t. 
 
Ni av ti i oppgitt fagmiljø har førstestillingskompetanse. Det er ansatte med minst 
førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av studietilbudet, jf. vedlagte oversikt over 
fagmiljøet, tabell 3, som viser at det er knyttet minimum to eller flere fagtilsatte til alle emner. 
 
a) 3,5 av 6 årsverk dekkes av førstestillingskompetanse, dvs. 58 prosent.  
 
§ 2-3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forsknings- og faglig utviklingsarbeid, 
og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er 
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå: 
 
Fagmiljøet dokumenterer relevante publikasjoner i både nasjonale og internasjonale 
fagfellevurderte kvalitetssikrede tidsskrifter på nivå 1 og 2. Det er lagt frem publikasjonsliste 
basert på registreringer i Cristin de siste fem årene for syv av ti i fagmiljøet. Dekanen har 
vurdert publikasjonene som relevante for studiets innhold og nivå.  
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Fagmiljøet involvert i flere utviklingsprosjekter med relevant tematikk, eksempelvis Artifisiell 
intelligens for en bedre helse, Utvidet alarmmottak og etablering av helsevakt, digitalt 
tilsyn/digital dialog, Etikk-prosjekt, Pasientens autonomi. Fagmiljøet er aktive i Klinisk 
forskergruppe innen fagfeltet akutt, kritisk syk, klinisk sykdom og skade (AKS). Se 
avdelingens søknad for utfyllende informasjon. FoU-arbeid er også dokumentert gjennom CV 
for hver enkelt. Dekanen har vurdert FoU-arbeidet som tilfredsstillende for studietilbudets 
innhold og nivå. Se også § 2-3 (6) om forskningssamarbeid. 
 
§ 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 studietilbudet: 
 
Det er redegjort for relevante samarbeid og nettverk for fagmiljøet knyttet til Paramedisin og 
AAIO.  
 
Nasjonalt samarbeid dreier seg både om utdanningsfaglig aktivitet og forskningsaktivitet. 
Blant samarbeidsaktøren er Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin 
(NAKOS11), OsloMet, Universitetet Sør-Øst Norge, Universitetet i Oslo, Norsk 
Sykepleierforbund (ulike faggrupper).  
 
Internasjonalt samarbeid knyttes til prehospitalt arbeid med Högskolan i Borås gjennom 
Interreg-prosjektet «Artifisiell intelligens som beslutningsstøtte». I tillegg oppgis flere 
relevante FoU-samarbeid med internasjonale forskere og universitet, bl.a. ved Universitetet i 
Lund, Universitetet i Umeå, University og California San Francisco, Karolinska Institutet 
(Stockholm) og Rigshospitalet (København).  
 
Samarbeid og nettverk er dokumentert gjennom CV for hver enkelt. 
 
§ 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: 
 
Samlet sett har fagmiljøet betydelig ekstern praksiserfaring. Omfanget er dokumentert 
gjennom Kompetansetabell og oversikt over fagmiljøet, tabell 1 (vedlagt) og CV for den 
enkelte. Basert på kompetansetabellen er det et begrenset antall som har nyere ekstern 
praksiserfaring (siste fem år). To personer har sin hovedstilling i praksisfeltet, med bistilling 
ved HiØ, og sikrer således både relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. En person 
har kombinasjonsstilling med 20 % forskningsaktivitet ved NAKOS (Nasjonal 
kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin). 
 
Intensjonsavtalene mellom HiØ og praksisinstitusjoner regulerer blant annet forventning til 
praksisveileders kompetanse; studentene skal i hovedsak veiledes av ansatte med relevant 
bachelorgrad og nødvendig veiledningskompetanse. Det er uklart hvorvidt man innenfor alle 
praksisarenaer får dekket dette behovet når kompetansekrav til ambulansearbeidere 
tradisjonelt har vært fagbrev. I avdelingens søknad er det redegjort for kompetansefordeling i 
helseforetak innenfor vår region, hvor hovedvekten foreløpig dekkes av autoriserte 
ambulansearbeidere med fagbrev, selv om det også finnes større grupper som har 
kompetanse som ambulansearbeider (fagbrev) og sykepleier eller videreutdanning i 
paramedic, og en mindre gruppe sykepleiere med videreutdanning i paramedic. 

                                            
11 Det er inngått en samarbeidsavtale mellom HiØ og NAKOS (Oslo Universitetssykehus HF, 
Prehospital klinikk, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin). Avtalen regulerer 
målsetting, omfang og innhold i samarbeidet om en kombinasjonsstilling for en førsteamanuensis som 
har 100 % stilling ved HiØ og 20 % engasjement ved NAKOS. Kombinasjonsstillingen skal bidra til 
gjensidig utvikling av forskningsaktiviteten ved NAKOS og HiØ. Avtalen gjelder i 2 år fra 15. januar 
2019. 
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Problemstillingen vil være lik på landsbasis. Avdelingen tilbyr kurs av mindre omfang som 
kompetansehevende tiltak til gruppen praksisveiledere, og jobber med å formalisere 
veiledningsstudium for praksisveiledere i helse- og sosialfag med 10 studiepoeng. Dette vil 
være et viktig tilbud til praksisveiledere for å heve kvaliteten på praksis / kliniske studier. 
 
 
2.3 Interne krav ved HiØ  
 
I tillegg til bestemmelser i studietilsynsforskrift og studiekvalitetsforskrift, stilles det 
interne krav ved HiØ ved behandling om etablering av studier, jf. Bestemmelser om 
studieportefølje ved HiØ (2018). 
 
Studiets sammenheng med høgskolens strategiske plan og prioriteringer: 
 
Det søkes om etablering av en samfunnsrelevant helsefaglig og profesjonsrettet 
utdanning, i tråd med Strategisk plan (2019-2022). Utdanningen er 
arbeidslivsrelevant og utviklet i samarbeid med yrkesfeltet (spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste).  
 
Fagmiljøets forskning er tematisk knyttet til kjernen i temaet for HiØs phd.-satsning, 
gjennom forskningsprosjektet «Artifisiell intelligens» som beslutningsstøtte i 
prehospitale tjenester. Samarbeidsprosjektet12 har fått Interreg-midler. 
  
Referanse/dato for presentasjon i høgskolens faglige ledergruppe: 
 
Se også kapittel 1.2 om etableringsprosess. Dokumentert forankring:  
Tidspunkt Forum Formål Kommentarer 
Sept.2016 Advisory Board ved 

HV 
Informasjon om arbeid med 
søknad om BA paramedisin 

 

April 2017 Helsedirektoratet Interessent-/høringsmøte om  
opprettelse av BA i paramedisin 

HiØ deltok med to fra fagmiljøet 

Mai 2017 Utvidet faglig 
ledermøte HiØ 

Presentasjon v/studieleder av 
skisse for etablering  

Anbefalinger om videre arbeid. 

Juni 2017 Avdelingsstyret HV Presentasjon av skisse for 
etablering

Tilslutning til oppstart 
etableringssøknad

Des. 2017 Advisory Board ved 
HV 

Informasjon om arbeid med 
søknad om BA paramedisin 

 

April 2018 Arbeidsgruppe for 
etableringssøknad 
Avd. HV 

Oppstart utarbeidelse søknad Arbeidsgruppa rapporterer til 
styringsgruppe med interne og eksterne 
representanter 

Mai 2018 Faglig ledermøte 
HiØ 

Presentasjon v/dekan  Anbefaling om videre arbeid, 
Nødvendige med avklaringer om 
opptak, videre studier, felles 
undervisning og organisering på heltid 
eller deltid. 

Juni 2018 Ambulansetjenesten 
i SØ, OUS, SiV og 
SVV. 

Møte vedrørende søknad om 
etablering av BA i paramedisin, 
rekruttering og praksisplasser 
ved HiØ 

Diskusjon om organisering, faglig 
innhold, mulighet for innpassing, 
gjennomføring av praksis, 
praksisplasser. 

Juni 2019 Høgskolestyret 
(seminar) 

Strategisk vurdering av 
studieportefølje. Presentasjon, 
foreløpig vurdering og 
prioritering av etableringssaker 

Ingen spesiell kommentar fra styret. 

                                            
12 Samarbeidsprosjekt mellom Högskolan i Borås, Sykehuset Østfold, HiØ Avdeling for 
informasjonsteknologi og HiØ Avdeling for helse og velferd. 
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Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen 
og andre institusjoner, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende: 
 
Studiet vil kunne være i konkurranse til bachelorstudium i sykepleie og vernepleie 
ved HiØ. For begge disse studietilbudene er det solide ventelister. Se redegjørelse 
om lignende studier ved andre institusjoner, pkt. § 2-2 (2). 
 
Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere: 
 
Det er ikke planlagt å samkjøre studiet med studietilbud hos andre aktører ved 
søknadstidspunktet. Det foreligger en intensjonsavtale med Högskolen i Borås om 
samarbeid, bl.a. om forskning og studentutveksling. Samarbeidsavtalen om 
kombinasjonsstilling mellom HiØ og NAKOS er relevant for forskning knyttet til 
utdanningen.  
 
Praksisfeltet er en viktig arena for utdanningen og det er inngått intensjonsavtaler om 
praksis med tre helseforetak. Ved eventuell etablering av studiet må det inngås 
forpliktende avtaler om praksisplasser. Det foreligger samarbeidsavtaler om 
internasjonalisering og studentutveksling med aktører på institusjons-/avdelingsnivå. 
Disse må konkretiseres når utdanningen endres i tråd med nasjonal retningslinje 
(2021).  
 
Det vil være aktuelt å inngå forpliktende avtale med OsloMet om opptaksprøver via 
felles portal, og å inngå avtale med tilbydere13 av kompetansebevis for 
utrykningskjøretøy.    
 
Økonomisk redegjørelse for etablering og kostnader ved eventuell igangsetting av 
studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift, praksiskostnader samt behov for 
ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner: 
 
Kostnadsberegningen er utarbeidet av studiestedsadministrasjonen Fredrikstad, og 
fremgår av søknad med skjematisk oppstilling av inntekter og utgifter. 
Kostnadsberegningen inkluderer fagressurs (årsverk), andel av felleskostnader for 
studiestedet, praksisutgifter, kostnader knyttet til bruk i ferdighetssenteret. Utgifter til 
førerkort (utrykningskjøretøy) er inkludert i kostnadsberegningen.  
 
Administrativt vil studiet knyttes opp til ansvarsområdet for en aktuell 
studiekonsulent, praksisplasser administreres av praksisteamet ved studiested 
Fredrikstad. Det er ikke uttrykt behov for ny infrastruktur. Det er ikke foretatt andre 
økonomiske beregninger av ressursbehov knyttet til teknisk-administrative 
støttefunksjoner eller indirekte kostnader, ut over økt andel lokal felleskostnad. 
 
Avdelingen konkluderer med at studiet vil være økonomisk bærekraftig, men at det 
ved full drift vil være behov for nye ansettelser i fagmiljøet.  
 
Utvikling av studieplaner, markedsføring, rekruttering, administrering av fysiske 
opptaksprøver, organisering av praksis, saksbehandling og veiledning av 
                                            
13 Lokale godkjente kurstilbydere; Mosseregionen interkommunale brann og redning, Sarpsborg 
brann- og feiervesen. 
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søkere/studenter utvider arbeidsfeltet knyttet til både faglige og administrative 
støttefunksjoner, selv om studieplassene omdisponeres fra annen utdanning.  
 
Redegjørelse for studieplasser, dvs. muligheter for omdisponering av måltall etc.: 
 
Avdelingens kostnadsberegning tar utgangspunkt i et opptaksintervall på 40 
studenter annethvert år, og argumenterer for at intervallet vil begrense behovet for 
studieplasser og kostnader til å starte studiet. 40 studenter på deltid i nytt BA 
paramedisin tilsvarer et måltall på 30 heltidsekvivalenter pr kull  totalt 60 hele 
studieplasser i full drift, basert på avdelingens skisserte opptaksfrekvens.  
 
Studieplasser knyttet til oppstart av BA paramedisin i 2020/2021 er foreslått 
omdisponert fra Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Dette 
studiet ble trukket fra opptak høsten 2019, som følge av svak rekruttering.  
 
Se kapittel 3 Samlet vurdering om studiets dimensjonering. 
 
 

 
 
Strategi  
Sammenheng med høgskolens strategiske plan og prioriteringer er tydelig adressert i 
søknadsdokumentet. Videre er det godt dokumentert at utviklingen og behovet for BA i 
paramedisin er forankret med både praksisfelt, høgskolens ledelse og i nasjonale 
styringsdokumenter og utviklingsprosjekt (RETHOS).  
 
Studietilbudet 
Etableringssøknaden og tilhørende dokumentasjon redegjør for alle påkrevde eksterne krav. 
Siden det pågår et nasjonalt arbeid med å løfte utdanningen til bachelornivå, og nasjonalt 
retningslinje for studieprogrammet ikke er vedtatt før våren 2020, vil det fortsatt være 
uklarheter knyttet til deler av utdanningen. Foreliggende studieplan oppfattes som et godt 
utgangspunkt for å kunne tilby utdanningen fra høsten 2020. 
 
Fagmiljøet 
Kompetansetabell for fagmiljøet er basert på data spredt over fire studieår for ett kull, og gir 
således et noe uklart bilde av ressursfordeling pr studieår ved full drift. Dimensjonering av 
årsverk vil etter hvert ha sammenheng med frekvens for opptak og antall studenter. 
Kompetansetabellen viser for øvrig at formelle krav til fagmiljøet er dekket på 
søknadstidspunktet (andel i hovedstilling, andel førstekompetente, førstekompetente i 
sentrale deler av studiet). Det er dokumentert at fagmiljøet deltar aktivt i samarbeid og 
nettverk, og at fagmiljøet kan vise til relevant FoU. 
 
Økonomi  
Et kompetansebevis vil koste ca. 25 000 kroner pr student, og utgjør dermed en betydelig 
kostnad, enten for HiØ eller for studenten. Om dette blir forskriftsfestet må høgskolen 
bekoste denne utgiften, som følge av gratisprinsippet. Avdelingen har lagt frem en kalkyle 
hvor denne utgiften er inkludert, og samtidig konkludert med at studiet fortsatt vil være 
økonomisk bærekraftig. Det er viktig at HiØ fra første stund er tydelige på hva studenten kan 
forvente, dvs. gjennom markedsføring av studietilbudet for 2020/2021, uavhengig av hva 
nasjonal retningslinje konkluderer med for implementering i 2021/2022. 
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Rekruttering 
Studietilbudet er ikke i direkte konkurranse med andre studietilbud ved Høgskolen i Østfold, 
men en videreutvikling av den tidligere utdanningen i Paramedic (60 studiepoeng) som ble 
gitt i samarbeid med Sykehuset Østfold (SØ). Flere høyskoler og universitet tilbyr nå BA i 
paramedisin. Søkergrunnlaget fremstår som svært solid, det er relativt få studieplasser 
tilgjengelige i utdanningene. OsloMet vil være den største konkurrenten, dette tilbudet gis på 
heltid, mens HiØ planlegger en deltidsutdanning som et godt supplement til dette.  
 
Studieplasser 
På kort sikt foreslår avdelingen å realisere utdanningen ved alternering av opptak med 
masterutdanninger, konkret ved å benytte studieplasser som var øremerket MA i avansert 
sykepleie ved kronisk sykdom. Det vil fortsatt være aktive studenter i denne utdanningen 
studieåret 2020/2021. Det er foreløpig ikke lagt frem en langtidsplan for omdisponering av 
studieplasser. Avdelingen jobber parallelt med utvikling/endring av nåværende 
masterstudium innenfor sykepleie, som følge av pågående innføring av ny nasjonal 
mastergrad innenfor allmennsykepleie14, og også en vurdering av mulighet for å heve 
dagens AAIO-utdanninger til masternivå. 
 
Avdelingen har skissert et studentkull på 40 studenter / 80 studenter ved full drift. P.t. er det 
ikke dokumentert nok praksisplasser til et kull på 40, men i søknaden er det redegjort for 
muligheter til å skaffe praksisplasser i kommuner, bl.a. i legevakt og ambulansetjeneste. HiØ 
vil blant annet ha forrang til eksisterende praksisplasser innenfor vår region som i dag 
benyttes av andre utdanningsinstitusjoner. Tilgangen på praksisplasser vil gi en sterk føring 
på dimensjonering av utdanningen, sammen med avdelingens fagressurser og 
rekrutteringsmønster.  
 
 
3.1 Risikovurdering  
 
Organisering og gjennomstrømming 
Høgskolen har vekslende erfaring med treårige utdanninger som tilbys på deltid over fire år. 
Det er særlig en risiko for frafall eller lav gjennomstrømming når utdanningen skal 
kombineres med eget arbeid, og studiebelastningen er på 75 prosent. Samtidig vil det være 
stor risiko for frafall dersom utdanningen skulle strekkes over mer enn fire år. Ideelt sett 
kunne dette vært en heltidsutdanning, men hensynet til praksisfeltet og mulighet for 
kompetanseheving for grupper som allerede jobber i ambulansetjenesten har veid tungt.  
 
Utvidet studieportefølje 
BA i paramedisin lanseres som et supplement til profesjonsutdanningene ved Avd. HV. I 
realiteten kan dette bety at noe annen aktivitet må reduseres, eller at det på sikt må tildeles 
flere studieplasser. Dette kan enten skje som en total økning på bekostning av øvrig 
studieportefølje, eventuelt også ved tildeling av nye statlige plasser gjennom 
utdanningspolitisk vedtak. Samtidig innebærer det alltid en risiko å lansere nye studietilbud, 
det kan ta tid før studietilbudet er gjort kjent i markedet.  
 
Kompetanse/ressursbruk 
Det vil være behov for nyansettelser som følge av alderspensjon i et femårs perspektiv, og 
ved full drift må fagmiljøet suppleres. Det er gitt få betraktninger om muligheter eller 
utfordringer ved å rekruttere riktig kompetanse. Fagmiljøet må imidlertid vurderes i lys av et 

                                            
14 En vridning av høgskolens akkrediterte masterutdanning mot en masterutdanning i 
allmennsykepleie etter nasjonal forskrift er bl.a. signalisert til styret gjennom sak om studieportefølje 
og måltall for 2019/2020, vedtatt november 2018. En slik endring vil for HiØ innebære ny søknad om 
akkreditering hos NOKUT, og bli lagt frem for styret for strategisk vurdering på et senere tidspunkt. 
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utvidet fagmiljø  bl.a. i sammenheng med AAIO-utdanningene og masterutdanningen i 
sykepleie.  
 
Etablering og igangsetting av et nytt bachelorprogram høsten 2020, samtidig som avdelingen 
skal utvikle og implementere reviderte bachelorutdanninger innen helse- og sosialfag 
(RETHOS) og pågående utvikling av masterporteføljen, krever stor innsats av både faglige 
og administrative tilsatte, med knappe frister. En risiko vil være at studieplaner blir forsinket 
for markedsføring og rekruttering, eventuelt at det forekommer avvik eller behov for å gjøre 
større endringer i studieplaner underveis i pågående studieløp. 
 
3.2 Anbefaling 
Direktøren mener det er strategisk viktig å kunne tilby denne utdanningen nå. Dette er en 
fremtidsrettet profesjonsutdanning innenfor et fagområde i stor endring, med fokus på å løse 
store helsemessige utfordringer i samfunnet. Til tross for uttrykt behov for nyansettelser 
knyttet til etableringen før studiet er i full drift, vil utdanningen bygge videre på et etablert 
fagmiljø ved HiØ, og som har synergier med utdanningene knyttet til spesialistsykepleie 
(AAIO) og masterutdanningen i sykepleie.  
 
Direktøren mener at risikoen ved å vedta etablering av denne utdanningen nå ikke er større 
enn hva høgskolen kan håndtere. Alternativt vil en utsettelse av etableringen kunne medføre 
en større negativ effekt for både høgskolen, praksisfelt og rekruttering/konkurranse da 
utviklingen har pågått i lengre tid.   
 
Direktøren anbefaler at styret etablerer Bachelorstudium i paramedisin, med forankring i 
nasjonale dokumenter, faglig redegjørelse, dokumentert samarbeid med praksisfeltet og 
avdelingens oversendte etableringssøknad og vurdering av fagmiljø. 
 
Direktøren mener at det ikke er hensiktsmessig å låse utdanningen til et intervall med opptak 
annethvert år. Sammenlignet med flere andre institusjoner som tilbyr utdanningen, er 40 
studieplasser et relativt høyt antall. Direktøren vil komme tilbake til denne problemstillingen i 
sak om studieportefølje og måltall november 2019, dersom studiet etableres. 
 
 
3.3 Oppfølging 
 
Et positivt vedtak om etablering er ensbetydende med at utdanningen skal gis høy prioritet 
for både faglig utvikling, markedsføring/rekruttering og iverksettelse av andre praktiske 
konsekvenser av vedtaket. 
 
Dersom det fattes positivt vedtak om etablering, er det kritisk for markedsføring/rekruttering 
og videre planlegging av oppstart at studieplanen fastsettes i god tid før søknadsfrist utløper. 
Det er dekan selv som godkjenner studieplanen første gang etter etablering (Bestemmelser 
om studieplanrevisjon). En ny studieplan bør godkjennes og publiseres tidligere enn ordinær 
frist, bl.a. av følgende hensyn: 
 

 Etablering er forutsetning for innmelding av studiet til Samordna opptak og 
inkludering av studiet i gjeldende regelverk for opptak.  

 Korrekt markedsføring avhenger av at detaljer i studieplanen er avklart. Utlysning av 
studier (studieprogramsider www.hiof.no) oppdateres medio desember. 

 Rekruttering avhenger av korrekt informasjon om studiet. Markedsføringen er 
mangelfull uten publisert studieplan. Rekrutteringsarbeid foregår i god tid før 
søknadsfrist. 

 Administrasjonen skal forberede seg på veiledning av søkere knyttet til nytt 
fagområde. Opptaket skal forberedes, blant annet med administrering av 
opptaksprøver. 
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 Intensjonsavtaler om praksis må erstattes av forpliktende avtaler. Praksisfeltet må 
kunne orientere seg om endelig fastsatt modell og innhold.  

 Fagmiljøet ved Avd. HV, ikke bare innenfor BA paramedisin, skal kunne orientere seg 
om studietilbudet. 

 
 

 
Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ (sist revidert 2018) 
Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold (sist revidert 2018  
pilotordning) 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/  
 
Delegasjonsreglement (2015) https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-
rapporter/styringsdokumenter/delegasjonsreglement_for_hiof.pdf 
 
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger FOR-2017-09-06-1353 
https://lovdata.no/forskrift/2017-09-06-1353. 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten (studietilsynsforskrift) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137?q=studietilsynsforskriften   
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskrift) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-
96?q=studiekvalitetsforskriften.  
 
Helsedirektoratet (2014): Kompetansebehov for ambulansefag. Rapport. 
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kompetansebehov-i-
ambulansefag/Kompetansebehov%20i%20ambulansefag.pdf/_/attachment/inline/0590ef1a-
bfbd-4737-869b-
d79f8210f16b:b41e92bf7c3da08c0d44753b9387ce402dcd87d3/Kompetansebehov%20i%20
ambulansefag.pdf 
 
Kunnskapsdepartementet. RETHOS: Programgruppen for paramedisinutdanningen.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/programgruppene/programgruppen-for-
paramedisin/id2604914/ 
 
Veiledning om akkreditering av studietilbud  høyere utdanning. Veiledning til institusjoner 
som søker NOKUT om akkreditering. Mai 2019. 
https://www.nokut.no/siteassets/akkreditering-
hu/sokerveiledning_akkreditering_studietilbud_230519.pdf 
 
_________________________________________________ 
Dokumentasjon/obligatoriske vedlegg som har fulgt etableringssøknaden, men som 
ikke er vedlagt saksutredning til styret; Høgskolens arkiv P360, sak 19/01385-2.  
Vedlegg: 
Søknadsdokument BA paramedisin sept2019 
Studieplan BA paramedisin_sept2019 
Kompetansetabell og fagmiljø BA paramedisin sept 2019 

- Bachelorstudium i paramedisin (180 studiepoeng). Forslag til nasjonal 
studieplan utarbeidet av arbeidsgruppe utnevnt av Helsedirektoratet 
02.06.2017. 
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- Samarbeidsavtaler om internasjonalisering og studentutveksling (HiØ): (1) 
Ulster University, (2) Saimaa University of Applied Sciences, (3) Queensland 
University of Technology (QUT), (4) Högskolan i Borås. 
 

- Intensjonsavtaler om praksisstudier (HiØ): (1) Ambulanseavdelingen  Vestre 
Viken Helseforetak, (2) Ambulansetjenesten ved Sykehuset i Vestfold  
Helseforetak (SiV-HF), (3) Ambulansetjenesten ved Sykehuset Østfold  
Helseforetak (SØ-HF). 

- Samarbeidsavtale mellom HiØ og Oslo Universitetssykehus HF, Prehospital 
klinikk, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). 
Januar 2019 

- Referat fra møtet med Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold (SØ), Oslo 
Universitetssykehus (OUS), Sykehuset i Vestfold (SiV) og sykehusene i Vestre 
Viken (SVV) 08.06.2018. 

- Referat fra styringsgruppemøte Idrettsmedisinsk testlaboratorium (IMTL) 
11.12.2018 (HiØ) 

- CV for fagmiljøet 
- Publikasjonslister siste fem år for fagmiljøet 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknadsdokument BA paramedisin sept2019 
Studieplan BA paramedisin_sept2019 
Kompetansetabell og fagmiljø BA paramedisin sept 2019 
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Saksfremlegget tar utgangspunkt i en skisse utarbeidet av Avdeling for helse og velferd 
v/studieleder Randi Magnus Sommerfelt pr 25.11.2019. Skisse og prosess er godkjent av 
dekan Terje Grøndahl. Fremgangsmåten er avklart og utarbeidet i samarbeid med 
studiedirektøren. Saksfremlegget inkluderer strategisk redegjørelse, samt informasjon om 
studietilbud og fagmiljø. Vedlagt følger tabell med fagmiljøets planlagte faglige bidrag i 
studiet  en skisse pr. 25.11.2019.  

 

 
 
Direktøren mener det foreligger tilstrekkelig informasjon til å gå videre med 
akkrediteringssøknad til NOKUT i lys av strategisk plan ved HiØ. Interne krav er ikke primært 
relevant for NOKUT-behandling, men viktig for intern prioritering av utdanninger og strategisk 
retning. Avdelingen har redegjort for alle interne punkter som kreves ved etablering av nye 
studieprogram. Strategisk forankring og samfunnsmessige behov fremstår som tydelig.  

Alle krav til studietilbudet er omtalt i tilstrekkelig grad til at det kan foretas en vurdering om 
videre utviklingsprosess. Basert på foreliggende skisse mener direktøren det er ligger et solid 
grunnlag for å gå videre i akkrediteringsprosessen med utarbeidelse av en fullstendig 
studieplan og akkrediteringssøknad innenfor klinisk sykepleie, med fem studieretninger på 
mastergradsnivå. Avdelingen drifter allerede studier innenfor samme fagområde, og er i nær 
dialog med praksisfeltet om videre utvikling av studieprogrammet. Samtidig løftes studiene til 
masternivå nasjonalt, og HiØ må være med på denne utviklingen. Avdelingen har også gjort 
grundig research på tilsvarende utdanninger ved andre institusjoner, som modell for 
pågående prosess ved HiØ. 

Avdelingen har omtalt alle krav til fagmiljøet, med unntak av krav til publisering. Dette kravet 
er indirekte omtalt under beskrivelse av fagmiljøet, og vil fremgå av endelig søknad til 
NOKUT, med tilhørende dokumentasjon (CV/publikasjonslister). Avdelingen bekrefter at 
fagmiljøet har relevante publikasjoner på nivå I og II de siste fem årene.  

Det er formelt tilknyttet riktig sammensetting av topp- og førstekompetanse i 
studieprogrammet, samt en redegjørelse av ulike kompetanseløp og rekruttering til fagmiljøet 
gjennom stipendiater. Videre er det redegjort for at det er knyttet flere førstekompetente til 
hvert sentrale område, dersom man legger til grunn overgripende fagområder i 
studieprogrammet. Direktøren mener at foreliggende beskrivelse av fagmiljøet gir et 
tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om videre utviklingsprosess, og å gå systematisk 
til verks for å dokumentere kompetansen knyttet til en planlagt mastergrad i klinisk sykepleie. 

Studiemodellen som presenteres er den første i sitt slag ved HiØ, med fem spesialiseringer. 
Dermed er det også for tidlig å konkludere rundt alle økonomisk/administrative spørsmål. Det 
gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet med vurderinger rundt opptaksfrekvens og 
fleksibilitet av utdanningen, sammenheng med avdelingens øvrige studieportefølje og 
fordeling av alle studieplasser.  
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Avdeling for helse og velferd (HV) ønsker å sende en søknad om akkreditering av Masterstudium i 
klinisk sykepleie (120 studiepoeng) til NOKUT, fortrinnsvis innen fristen 1. mars 20201. Bakgrunnen 
for søknaden er varsling om nye nasjonale retningslinjer knyttet til avdelingens eksisterende 
studieportefølje på videreutdannings- og masternivå. Dette har resultert i et forslag om å utvikle en 
såkalt paraplymaster; ett masterprogram med opptil fem kliniske spesialiseringer:  

- Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) 
- Akuttsykepleie 
- Anestesisykepleie 
- Intensivsykepleie 
- Operasjonssykepleie 

 
Målet er å fortsatt kunne gi masterutdanning innenfor sykepleie ved HiØ, og å kunne tilby utdanning 
i spesialistsykepleie på nivå med andre institusjoner etter at utdanningen løftes til masternivå fra 
nasjonalt hold.  

Dersom høgskolen ferdigstiller akkrediteringssøknad til frist 1. mars, vil studiet tidligst kunne settes i 
gang fra høst 2021. I henhold til NOKUTs bestemmelser er det krav om at institusjonens formelle 
vedtak om akkrediteringssøknad for nytt masterstudium skal fremkomme ved søknadstidspunktet. 
Akkrediteringssøknader som ikke har et godkjent styrevedtak vil ikke bli sendt til NOKUT. Det er 
derfor avgjørende at styret foretar en strategisk vurdering og fatter vedtak om utvikling av et 
Masterstudium i klinisk sykepleie dersom akkrediteringssøknaden skal realiseres. 

 

Endring av eksisterende utdanninger i tråd med nye nasjonale rammeplaner  
 
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom 
Siden høsten 2017 har Avd. HV tilbudt masterprogrammet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom. 
Dette masterprogrammet er primært rettet mot kommunehelsetjenesten, og har som mål å utdanne 
sykepleiere med avansert vurderings- og håndteringskompetanse spesielt rettet mot pasienter med 
kronisk sykdom og de omsorgsbehov dette utløser. Søker- og opptakstall i 2017 var akseptable, men i 
2018 ble det kun tatt opp fem studenter. Høsten 2019 ble det besluttet å ikke ta opp noen studenter 
på grunn av lave søkertall, og studiet er ikke utlyst for opptak i 2020. I sak om studieportefølje og 
studentmåltall ved Høgskolen i Østfold 2020/2021, Høgskolestyret 21.11.2019 sak 63/19, ble styret 
varslet om at det er igangsatt et arbeid med utvikling av ny nasjonal mastergrad innenfor 
allmennsykepleie. 

I 2018 gav Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en 
nasjonal forskrift for master i avansert allmennsykepleie2. Det er planlagt at det skal knyttes en 
offentlig spesialistgodkjenning3 til masterutdanningen. HiØ ble HiØ tidlig forespurt om innspill siden 

                                            
1 NOKUTs søknadsfrister for studier i syklus 2 (master) er hhv. 1 mars og 15. september. 
https://www.nokut.no/soknader--norsk-utdanning/akkreditering--hogare-utdanning/ 
 
2 Høring om nasjonal forskrift: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-forskrift-
om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie/id2632551/ 
 
3 Høring om innføring av spesialistgodkjenning: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---
innforing-av-spesialistgodkjenning-for-sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-allmensykepleie/id2662722/ 
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vårt masterprogram ble vurdert å ligge tett opp til det HOD ønsket av det nye nasjonale 
masterstudiet. Utdanningen er tilpasset behovene i kommunale helse- og omsorgstjenester, men er 
også relevant for spesialisthelsetjenesten. En studieretning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) 
under Masterstudium i klinisk sykepleie ved HiØ vil basere seg i stor grad på det allerede etablerte 
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Den varslede spesialistgodkjenningen 
knyttet til det nasjonale masterstudiet inkludert medfølgende lønnskompensasjon for uteksaminerte 
kandidater vil gjøre studiet mer attraktivt. Det er varslet at forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie skal tre i kraft fra 01.01.2010. 

 

AAIO (akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjon) 
HiØ har 20 års erfaring med videreutdanninger i AAIO4. Søkertallene er historisk høye og stabile, 
studiene har god gjennomstrømning og et godt etablert samarbeid med praksisfeltet. Det er uttrykt 
klare ønsker og forventninger fra Sykehuset Østfold til at HiØ fortsetter å tilby utdanninger innen 
disse spesialistutdanningene. Høsten 2019 fikk høgskolen også nye studieplasser gjennom 
supplerende tildelingsbrev (Kunnskapsdepartementet, 8. juli 2019). Kunnskapsdepartementet har 
satt et årlig samlet kandidatmåltall på 20 for tre av de fire studiene i AAIO, og det er varslet en økning 
i kandidatmåltall. 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er tydelige i forventningen om å heve 
disse utdanningene til masternivå. Regjeringen har inkludert utdanningene i det såkalte RETHOS-
prosjektet5, fase 3, der nye nasjonale retningslinjer for ABIOK-studier skal utarbeides6. 

Ny forskrift for AIO-utdanningene som omfatter sluttkompetanse på 120 studiepoeng på masternivå 
er varslet å tre i kraft fra høsten 2022. Det var sist opptak til AAIO ved HiØ høsten 2019. Etter 
etablert praksis skal da neste opptak foretas våren 2021, studiet går nå over tre semester og det er 
kun ett kull i studieløp av gangen. Dersom høgskolen får akkreditert og igangsatt nytt masterprogram 
vil intervallet kunne forskyves til høst 2021, for å oppnå full synergi med oppstart av fem 
spesialiseringer parallelt. Deretter vil også utdanningene måtte justeres noe med bakgrunn i nye 
nasjonale retningslinjer.  

Selv om Akuttsykepleie ikke er rammeplanstyrt eller inkludert i RETHOS fase 3, er utdanningen viktig 
og verdsatt av spesialisthelsetjenesten. Avdelingen ønsker derfor å inkludere Akuttsykepleie i 
masterprogrammet på lik linje med anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie. Det ble gjennomført 
periodisk programevaluering for utdanningene i 2018. I etterkant av dette er studieplanene også 
justert med læringsutbyttebeskrivelser og litteraturlister tilpasset masternivået. 

 

                                            
4 Ved HiØ inkluderes også akuttsykepleie i AAIO-betegnelsen. Akuttsykepleie er ikke rammeplanstyrt og 
omtales derfor ikke i nasjonale retningslinjer. Nasjonalt er den fulle samlebetegnelsen ABIOK-studier, men HiØ 
tilbyr ikke alle disse variantene, ved henvisning til nasjonale rammer som angår HiØ brukes dermed 
forkortelsen AIO. 
5 RETHOS (nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-
helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
6 Utarbeiding av nye nasjonale retningslinjer for ABIOK: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-
for-helse--og-sosialfagutdanningene/nyhetssaker/abiok--utdanningene-inkluderes-i-rethos/id2662778/  
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Paraplymaster  spesialiseringer og sentrale områder 
Masterstudiet i klinisk sykepleie vil samle de fem studieretningene avansert allmennsykepleie (AKS), 
akutt-, anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie (AAIO) under én paraply med et felles overordnet 
læringsutbytte, i tillegg til fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser pr spesialisering. AAIO-
utdanningene er inkludert i RETHOS fase 3, og nye forskrifter er ventet å tre i kraft høsten 2021. En 
forutsetning for forskriftenes utforming er at studentene skal ha en avstigningsmulighet etter 90 
studiepoeng, det legges til rette for dette i studiemodellen. 

Se forslag til studiemodell:  

 
FORSLAG TIL STUDIEMODELL MASTER I KLINISK SYKEPLEIE 

1. semester  
(høst) 

2. semester  
(vår) 

3. semester  
(høst) 

4. semester 
(vår) 

Fysiologi, patofysiologi, 
farmakologi  
10 studiepoeng 

Avansert vurderings- og 
handlingskompetanse og 
helseteknologi 
10 studiepoeng 

Vitenskapsteori og metode, 
kunnskapsbasert fagutvikling, 
tjenesteforbedring og 
innovasjon  
10 studiepoeng 

Masteroppgave 
30 

studiepoeng 

Fagspesifikt emne med teori 
og praksisstudier 
20 studiepoeng 

Fagspesifikt emne med teori 
og praksisstudier 
20 studiepoeng 

Fagspesifikt emne med teori 
og praksisstudier 
20 studiepoeng 

AKS AKU ANE INT OPR AKS AKU ANE INT OPR AKS AKU ANE INT OPR 

 

Studieprogrammet vil funderes på sterkere og større forskningsmiljø, større søkergrunnlag og 
studentmiljøet vil være større og mer robust enn dagens master i avansert sykepleie ved kronisk 
sykdom. Et springende punkt i saken har vært vurderinger rundt krav til toppkompetanse i 
utdanningen. Prosjektet, slik det nå legges frem, tar utgangspunkt i at studiet bygges opp rundt fire 
sentrale (felles) områder i masterstudiet. Dvs. at ikke spesialiseringene i seg selv kun ansees som 
sentralt område  spesialiseringen betraktes først og fremst som en yrkeskvalifikasjon. Det er 
dermed kompetanseområder på tvers i utdanningene som anses sentrale for sluttkompetansen til 
alle de fire aktuelle yrkeskategoriene.  

Sentrale deler i studiet: 

- Avansert vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse 
- Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning 
- Den akutt og kritisk syke pasienten 
- Den kronisk syke pasienten 

 
Med denne studiemodellen vil høgskolen i større grad kunne veie opp for variasjoner i søkertall, 
opptak og praksisfeltets behov med varierte opptak innen de ulike studieretningene. Avdelingen 
skisserer også muligheter for å tilby deler av studiet til kommunen som fleksibelt opplegg med 
enkeltemne i særlig etterspurt tema (enkeltemne). Spesielt gjelder dette kombinasjonen Avansert 
vurderings- og handlingskompetanse og helseteknologi, kombinert med fagspesifikt emne innenfor 
AKS. 
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Studiets sammenheng med høgskolens strategiske plan og prioriteringer 
Det søkes om etablering av et studieprogram med fem valgfrie spesialiseringer som alle er 
samfunnsrelevante helsefaglige og profesjonsrettete utdanninger, i tråd med Strategisk plan 
(2019-2022). Master i klinisk sykepleie er arbeidslivsrelevant og utviklet i samarbeid med 
praksisfeltet, og vil bidra til en ønsket kompetanseheving i tjenestene.  

Master i klinisk sykepleie er planlagt som et toårig masterprogram på 120 studiepoeng, med 
krav om bestått sykepleierutdanning og krav om minimum to års erfaring fra yrkesutøvelsen. 
Studiet er først og fremst et disiplin/profesjonsstudium, med tilleggskrav om erfaring. 
Mastergraden har betydning for avdelingens eksisterende bachelorstudier og for høgskolens 
satsing på ph.d.-utdanning. Kandidatene vil ut fra studiets opptakskrav og oppbygging 
kvalifisere til høgskolens planlagte ph.d.-program «Det digitale samfunn» (DDS). I tillegg til at 
studiet vil bidra til at det er mulig å gjennomføre et helt studieforløp ved Høgskolen i Østfold, 
har flere ansatte ved utdanningen vært engasjert inn mot ph.d.-satsingen, bl.a. med bidrag 
inn i de interne ph.d.-seminarene og søknad om stipendiatstilling. Fagmiljøet har gjennom 
flere år arbeidet med utdanning og forskning innen velferdsteknologi. En stipendiat har 
velferdsteknologi som tema for doktorgradsarbeidet. 

Det digitale aspektet vil stå sentralt i studiet, og spesielt emnet «Avansert vurderings- og 
handlingskompetanse» vil ha et tydelig fokus på yrkesutøvelse av avansert klinisk sykepleie i 
det digitale samfunnet.  

 
Samfunnets behov 
Studiet har som mål å utdanne sykepleiere med avansert vurderings- og 
håndteringskompetanse rettet mot både primær- og spesialisthelsetjenesten. Profilen i det 
eksisterende masterprogrammet avansert sykepleie ved kronisk sykdom vil i stor grad 
bevares. Andelen mennesker som lever med ulike kroniske sykdommer vokser og Verdens 
helseorganisasjon (WHO) har estimert at forekomsten vil fortsette å stige i årene som 
kommer. Meld. St. 26 (2014 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste  nærhet og helhet 
omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å 
møte dagens og fremtidens utfordringer. Det skal legges til rette for en flerfaglig og helhetlig 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.  

Arbeidslivets etterspørsel etter kandidater med høy og relevant sykepleiefaglig kompetanse 
kommer til uttrykk i ulike fora. Utfordringer er blant annet knyttet til avlønning, manglende 
plan for kompetanseheving i kommuner, og at master i klinisk sykepleie er en relativt ny 
utdanning med få uteksaminerte kandidater på landsbasis. En synliggjøring av 
kompetansens merverdi vil bli tydeligere på sikt. Studiets arbeidslivsrelevans er dekket ved 
at mastergraden har et klart klinisk fokus og at den anses å kunne heve kompetansen på 
sykepleietjenesten til et avansert nivå både i primær- og spesialisthelsetjenesten.  

Helsedirektoratet påpeker særlig tre forhold som fører til at helse- og omsorgstjenestene er i 
kontinuerlig endring og som har stor betydning for behovsprofilen for videreutdanning av 
sykepleiere. Disse er den demografiske utviklingen, befolkningens sykdomsutvikling, samt 
den medisinske og teknologiske utviklingen. Helsedirektoratet synliggjør relevansen og 
behovet for avansert klinisk sykepleiekompetanse ved å; 
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1) inkludere AIO-utdanningene i RETHOS fase 3 

2) sette i gang arbeidet med en nasjonal master i avansert klinisk allmennsykepleie   

3) gi lønnstilskudd for å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å 
videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå (120 
studiepoeng). 

 

Prosess 
Avdelingsstyret ved Avd. HV vedtok allerede i 2017 (sak 16/17) å starte utredningen av å 
løfte AAIO-utdanningene til masternivå. Samfunnets ønske og behov for masterkompetanse 
innen både AAIO og AKS er tydelig, og med satsingen i både RETHOS fase 3 og nasjonal 
studieplan for AKS er det forventet at kompetansen kandidatene innehar ved fullført grad blir 
etterspurt.  

Arbeidsgruppen består av studieleder for helse, professor fra Master i avansert sykepleie ved 
kronisk sykdom og en førsteamanuensis som representerer AAIO. I tillegg har fagmiljøet 
tilknyttet Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom og AAIO vært sterkt 
involvert i prosessen. Rådgiver fra Studieenheten har hatt løpende kontakt med studieleder, 
og vil bistå frem mot søknadstidspunkt. Så langt har prosjektet vært behandlet i følgende 
fora, i tråd med interne bestemmelser: 

Tidspunkt Forum Formål Kommentarer 

2017 

Sak 16/17 

Avdelingsstyret Helse 
og velferd 

Vedtak om å starte utredning av å 
løfte AAIO-studiene til masternivå 

Vedtatt 

Vår 2019 Høgskolestyrets 
seminar 
v/studiedirektør 

Paraplymaster ble omtalt i strategisk 
vurdering av masterportefølje 

Tatt til orientering 

Høst 2019 Høgskolestyrets 
seminar v/dekan 

Orientering om paraplymaster i 
forbindelse med strategisk vurdering 
av masterportefølje 

Tatt til orientering 

2019 

Sak 19/19 

Avdelingsstyret Helse 
og velferd 

Orientering om arbeidet med 
paraplymaster 

Tatt til orientering 

21.11.2019 Høgskolestyret Omtale / varsel i sak om 
studieportefølje 

Kommentar fra styret om 
samfunnsmessig behov for 
fortsatt drift av Master i avansert 
sykepleie 

20.11.2019 Faglig ledermøte ved 
HiØ 

Planene om paraplymaster ble 
presentert 

Tatt til orientering 

2019 

10.12.2019 

Avdelingsstyret Helse 
og velferd 

Etablering av paraplymaster tas opp 
som vedtakssak. 

Resultat ikke tilgjengelig før 
ferdigstillelse av styresak 

Desember 
2019 

Programutvalg 
Master i sykepleie og 
AAIO 

Paraplymaster tas opp for innspill 

 

Nytt forum ihht kvalitetssystem 
for utdanning. Inkl. eksterne 
representanter og studenter 

13.12.2019 Advisory Board ved 
Avdeling HV 

Orientering om arbeidet med 
paraplymaster, og mottak av 
eventuelle innspill fra de eksterne 
deltakerne 
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Det gjenstår fortsatt en del arbeid før søknaden er innsendingsklar. På den annen side tar 
hele søknadsprosjektet utgangspunkt i en eksisterende studieportefølje og med bakgrunn i 
nasjonale rammedokumenter og dokumenterte samfunnsmessige behov, som gjør det 
mindre krevende å dokumentere en del elementer i søknaden.  

Den faglige kvaliteten på både akkrediteringssøknad og påkrevde vedlegg er avgjørende for 
innsending av søknad, og alle krav i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning må være oppfylt før søknaden sendes NOKUT. 
 

Lignende og beslektede studier, herunder en vurdering av om tilbudene er 
konkurrerende 

Flere andre utdanningsinstitusjoner tilbyr liknende paraplymastere: 

- OsloMet jobber med å etablere en paraplymaster som omfatter studieretningene 
akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie. 

- Lovisenberg Diakonale Høgskole tilbyr master i klinisk sykepleie med de valgfrie 
studieretningene intensivsykepleie og allmennsykepleie. De har også søkt NOKUT 
om etablering av master i avansert klinisk allmennsykepleie. 

- NTNU tilbyr master i klinisk sykepleie med studieretningene avansert klinisk 
allmennsykepleie, anestesi-, barn-, intensiv, operasjon- og kreftsykepleie. 

- UiS tilbyr master med studieretningene anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie 
- UiT tilbyr sykepleiemaster med de valgfrie studieretningene anestesi-, barne-,  

intensiv-, kreft-, og operasjonssykepleie. 
 

OsloMet og Lovisenberg vil være i størst konkurranseposisjon med HiØ sin paraplymaster. 
OsloMet har for øvrig tilbudt videreutdanninger i AAIO på lik linje med HiØ i mange år, uten 
at dette har medført reduserte søkertall til videreutdanningene i AAIO ved HiØ.  

Ved HiØ har Kunnskapsdepartementet definert kandidatmåltall for AIO, og tildelte senest i 
2019 nye studieplasser til utdanningene. Dermed har HiØ et klart samfunnsoppdrag knyttet 
til spesialistsykepleie. Det er registrert tilnærmet 100 prosent gjennomføringsgrad på 
videreutdanningene pr i dag. 

 

Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere 
HiØ har en samarbeidsavtale med både Lovisenberg Diakonale Høgskole og OsloMet, og 
samarbeid om fagmiljø, undervisning og forskning relevant for master i klinisk sykepleie er 
aktuelt. 

Sykehuset Østfold har i dag utdanningsstillinger til sine ansatte som tar videreutdanninger 
innen AAIO, dette vil videreføres. Hvorvidt denne ordningen vil omfatte kun 90 studiepoeng 
eller hele masterstudiet er pr i dag ikke avgjort, men gjennomføringen av masteroppgaven vil 
legges til rette også for de som er tilbake i jobb etter tre semesters fulltidsstudier. 

Internt på HiØ vil miljøer tilknyttet ph.d.-satsningen være aktuelle samarbeidspartnere inn i 
undervisning og forskning, eksempelvis avdeling for IT innen helse- og velferdsteknologi. 
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Økonomisk redegjørelse for etablering og kostnader ved eventuell igangsetting av 
studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift, praksiskostnader samt behov for 
ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner 

Det er estimert lite økning i driftskostnader fordi master i klinisk sykepleie i stor grad baseres 
på allerede eksisterende studieprogram. Ved full drift vil det kunne være to kull pågående 
samtidig, men fellesundervisningen på tvers av de fem studieretningene vil bidra til en 
reduksjon i ressursbruk pr kull sammenliknet med i dag. Den forventede økningen i 
ressursbruk er primært tilknyttet veiledning på 30 studiepoeng masteroppgave, og økt 
mengde praksisstudier for studieretningen AKS i forhold til dagens masterprogram. Det 
arbeides med å tilsette en professor med kompetanse innen digital helse. 

Det er ikke foretatt beregning av administrative kostnader, men avdelingen indikerer at det vil 
være tilnærmet likt som i dag; både AAIO og master i avansert sykepleie til kronisk syke er i 
drift ved avdelingen, med tilnærmet samme studentantall som det vil være på master i klinisk 
sykepleie. Det vil imidlertid måtte tas hensyn til noe økt praksisadministrasjon, 
saksbehandling av enkeltemner, innpassing og dokumentasjon avhengig av hvilket studieløp 
kandidatene velger, og hvorvidt intervall for opptak blir annethvert, eller hvert år. 
 

Redegjørelse for studieplasser 
Studieplassene vil omdisponeres fra AAIO og fra master i sykepleie til kronisk syke. Det er pr 
i dag planlagt opptak hvert annet år. Ved AAIO disponeres 44 studieplasser (2020), ved 
Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom er studieplassene foreløpig omdisponert til 
oppstart av Bachelorstudium i paramedisin. Antallet studieplasser til dagens 
masterutdanning er ikke en fast størrelse, den vurderes hvert år av høgskolestyret ved 
fastsettelse av studieportefølje.  

I avdelingsstyresak 19/19 ble det foreslått at opptak til master i klinisk sykepleie skulle 
alterneres med opptak til bachelor i paramedisin med opptak annet hvert år. Høgskolestyret 
har ikke fastslått at det er opptak annethvert år til bachelor i paramedisin som starter opp 
høsten 2020. For å realisere Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (dagens 
variant) er det tidligere bestemt at dette skal skje ved alternering av opptak med avdelingens 
øvrige masterportefølje. Dersom studiet akkrediteres og igangsettes vil høgskolestyret på 
nytt behandle dimensjonering og omdisponering av studieplasser. 

 

Direktørens vurdering av oppfyllelse av interne krav 
Interne krav er ikke primært relevant for NOKUT-behandling, men viktig for intern prioritering 
av utdanninger og strategisk retning. Avdelingen har redegjort for alle interne punkter som 
kreves ved etablering av nye studieprogram. Strategisk forankring og samfunnsmessige 
behov fremstår som tydelig. Studiemodellen som presenteres er den første i sitt slag ved 
HiØ, med fem spesialiseringer. Dermed er det også for tidlig å konkludere rundt alle 
økonomisk/administrative spørsmål. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet med 
vurderinger rundt opptaksfrekvens og fleksibilitet i utdanningen, sammenheng med 
avdelingens øvrige studieportefølje og fordeling av alle studieplasser. Direktøren mener det 
foreligger tilstrekkelig informasjon til å gå videre med akkrediteringssøknad til NOKUT i lys av 
strategisk plan ved HiØ.  
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-  
 

Redegjørelsen tar utgangspunkt i Veiledning om akkreditering av studietilbud  høyere 
utdanning (NOKUT, mai 2019). Først redegjøres det for krav til studietilbudet, deretter krav til 
fagmiljøet. Noe av utredningen er utelatt her, det er fokusert på informasjon som er viktig for 
strategisk beslutning. 

 

Studietilbudet 
 
§ 2-1 (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter 
skal være oppfylt 
 
Se også innledende diskusjon i saken. 
 
Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie er i dag regulert av rammeplaner, mens forskrift 
for masterstudium AKS ventes vedtatt 01.01.2020. Utdanningene i anestesi-, intensiv- og 
operasjonssykepleie er inkludert i RETHOS fase 3, og forskriften som skal regulere 120 
studiepoeng masterutdanninger innen disse studieretningene er varslet å tre i kraft august 
2022. Akuttsykepleie er pr i dag ikke regulert av rammeplan eller forskrift. 
 
De krav som stilles til utdanningene gjennom rammeplaner og utkast til forskrift for AKS er 
oppfylt pr dags dato. Justeringer som følge av eventuelle endringer i forskriften til AKS vil 
implementeres i studieplanen etter at forskriften er vedtatt, etter framdriftsplanen til KD vil 
dette kunne gjøres før etableringssøknad sendes til NOKUT. Studieplanen vil senere 
justeres i ordinær studieplanrevisjon i henhold til vedtatte forskrifter for anestesi-, intensiv- og 
operasjonssykepleie fra RETHOS fase 3 når disse foreligger.  

Opptakskrav er autorisasjon som sykepleier med bachelor i sykepleie eller tilsvarende, samt 
to års relevant arbeidserfaring som sykepleier. Siden studiet inneholder praksisstudier i 
helsetjenesten kreves politiattest. Opptakskrav, rangering m.m. vil følge gjeldende forskrift 
om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold, med tilhørende rundskriv.  

Søkerne må ved søknadstidspunktet velge et videreutdanningsløp, eller masterløp. Ved 
opptak vil de få tilbud om studieplass på en av studieretningene, og de vil følge det 
obligatoriske studieforløpet tilhørende denne retningen fra første dag. Det vil ikke være mulig 
å bytte mellom studieretningene etter at opptaket er avsluttet.   

I mandatet til programgruppene for master i anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie i 
RETHOS fase 3 ligger det en forutsetning om at studentene skal ha mulighet til å avbryte 
studiet etter 90 studiepoeng, tilsvarende videreutdanningen vi har pr i dag. Det er lagt til rette 
for dette i den skisserte studiemodellen. Det har kommet signaler7 fra 
Kunnskapsdepartementet at det vil gis økonomisk uttelling for UH-institusjonene også for 
kandidater som fullfører 90 studiepoeng av studiet.  
 
 
 
 

                                            
7 Kilde: Muntlig presentasjon fra KD / programsekretariat ifm. RETHOS.  
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§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, 
oppbygging og progresjon, samt muligheter for studentutveksling 
 
Se også innledende diskusjon og presentasjon av studiemodell. 
 
Ut fra de krav og spesifiserte læringsutbytter og kompetanseområdet som er gjeldende for 
hver av disse fem studieretningene, har fagmiljøet definert fire sentrale områder i 
masterstudiet: 
 

 Avansert vurderings- beslutning- og handlingskompetanse 
 Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning  
 Den akutt og kritisk syke pasienten 
 Den kronisk syke pasienten 

 
Studieretningene AAIO har gjennom sitt studieforløp 45 studiepoeng (30 uker) 
praksisstudier. For akuttsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie og 
operasjonssykepleie (AAIO) er dette tilsvarende de praksisperiodene de har pr i dag i 
videreutdanningen. Studieretningen AKS har totalt 20 uker praksisstudier. 
 
Studiet vil kunne tilbys både som et fulltidsstudium, og deltidsstudium. Arbeidet med å legge 
opp studieplanen for deltid er pågående. Fulltidsstudium er vel etablert og velfungerende for 
AAIO. Målgruppen for studieretningene AAIO vil være som i dag, sammensatt både av 
ansatte i spesialisthelsetjenesten og sykepleiere som oppfyller opptakskrav som ønsker 
disse spesialiseringene. Studieretningen AKS er primært rettet mot kommunehelsetjenesten, 
og målgruppen vil i stor grad være ansatte i disse tjenestene. Det er spesielt studieretningen 
AKS som vil måtte legges til rette for deltidsstudier. 
 
 
 
§ 2-  
 
Tittel på studiet: 
 
Masterprogram i klinisk sykepleie 
Spesialisering innen avansert klinisk allmennsykepleie 
eller 
Spesialisering innen akuttsykepleie 
eller 
Spesialisering innen anestesisykepleie 
eller 
Spesialisering innen intensivsykepleie 
eller 
Spesialisering innen operasjonssykepleie 
 
Master i klinisk sykepleie ved HiØ vil ha felles overordnet læringsutbytte for hele 
programmet. Studiemodellen som nå presenteres er utviklet med bakgrunn i modeller ved 
andre institusjoner som allerede tilbyr eller har fått akkreditert lignende studieprogram på 
masternivå. Enkelte institusjoner har valgt et felles læringsutbytte i sin paraplymaster, mens 
andre har valgt å dele dette opp for hver spesialisering.  
 
Hvert enkelt emne vil ha sine spesifikke læringsutbytter som synliggjør den spesialiserte 
kompetansen kandidatene vil tilegne seg innenfor sin valgte studieretning. 
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Foreløpig skissert læringsutbytte for hele studieprogrammet:  
Kunnskap 
Kandidaten 

 har avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling av akutt, kritisk, 
kronisk syke og/eller skadde pasienter 

 har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et 
alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv 

 har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive 
metoder for systematisk innhenting, vurdering og implementering av ny kunnskap  

 har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode 
 kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige 

problemstillinger innenfor eget fagområde 
 kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger 

 
Ferdigheter  
Kandidaten 

 kan analysere komplekse pasientsituasjoner og problemstillinger på bakgrunn av en 
faglig kritisk vurdering  

 kan selvstendig planlegge og gjennomføre avansert sykepleie og delegert medisinsk 
behandling til akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter 

 kan utøve avansert sykepleie faglig forsvarlig, og i samsvar med etiske- og juridiske 
prinsipper  

 kan forebygge komplikasjoner ved akutt, kritisk og/eller kronisk sykdom, avansert 
medisinsk behandling og sykepleie 

 kan gjennom kommunikasjon og samhandling vurdere og identifisere pasientens 
generelle og spesielle behov, ressurser og problemer  

 kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av helseteknologiske løsninger 
 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid og i tråd 

med gjeldende forskningsetiske prinsipper 
 
Generell kompetanse  
Kandidaten 

 kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til 
kunnskapsbasert praksis innen eget fagområde 

 kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og 
veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres 
kompetanse 

 kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta 
velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet 

 kan initiere og delta aktivt i forsknings-, pasientsikkerhets- og utviklingsarbeid og 
medvirke til innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for akutt, 
kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter  

 kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen 
av digitale og teknologiske løsninger innen eget fagområde  

 kan bidra til flerfaglig og tverrfaglig samarbeid i pasientbehandlingen 
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§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre 
studier og/eller arbeidsliv 
 
Videre studier 
Mastergraden gir kompetanse for opptak til doktorgradsstudier. Med bakgrunn i en femårig 
sykepleierutdanning, eller ofte definert som «helsevitenskapelig» bakgrunn, vil kandidatene 
etter fullført og bestått Masterprogram i klinisk sykepleie kunne søke opptak til HiØs 
fremtidige ph.d.-program, i tillegg til ph.d.-program ved andre universiteter og høgskoler, som 
PhD i medisin og helsefag ved UiO, PhD i helse og medisin ved UiS, PhD ved det 
medisinske fakultet ved UiB,  
 
I tillegg til femårig grunnutdanning (f.eks. sykepleie/helsevitenskap) stiller de fleste 
institusjonene i tillegg krav om at gjennomsnittskarakteren på bachelor ikke skal være 
dårligere enn C  i samsvar med opptakskravet til den planlagte mastergraden, at emner på 
masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B og at 
mastergradsoppgaven skal ha karakteren B eller bedre.  
Studiet vil også, kombinert med pedagogisk utdanning, kvalifisere kandidater for 
undervisningsstillinger i høyere utdanning. 
 
Relevans for arbeidsliv
Masterstudiet kvalifiserer for arbeid både i primær- og spesialisthelsetjeneste, for stillinger 
som omfatter klinisk arbeid, så vel som forsknings- og utviklingsarbeid. De ulike 
studieretningene retter seg inn mot ulike spesialiteter.  
 
Fordypning i avansert klinisk allmennsykepleie er primært er rettet inn mot behovet i 
kommunale helse- og omsorgstjenester.  
 
Fordypning i akuttsykepleie gir kompetanse til å arbeide med akutt og kritisk syke, ved 
akuttmottak, Akuttmedisinske Kommunikasjonssentraler (AMK), legevakt, 
ambulansetjeneste, og hos humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede 
områder.  
 
Fordypning i anestesisykepleie gir kompetanse i bruk av bedøvelse i forbindelse med 
kirurgiske operasjoner, livredning både i og utenfor sykehus, deltagelse i team som ivaretar 
den akutt og kritisk syke pasienten, samt innsikt i nye behandlingsmetoder som den 
medisinske, tekniske og digitale utviklingen har båret frem. 
 
Fordypning i intensivsykepleie gir kompetanse i å utøve avansert sykepleie til akutt og kritisk 
syke pasienter, ferdigheter i å handle raskt og riktig ut fra en faglig vurdering av pasientens 
situasjon, samt innsikt i nye behandlingsmetoder som den medisinske, tekniske og digitale 
utviklingen har båret frem. 
 
Fordypning i operasjonssykepleie gir kompetanse knyttet til den avanserte og 
høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter. Videre 
tilegnes inngående kunnskap om kirurgi og operasjonssykepleie, i tillegg til inngående 
forståelse for den akutt kritisk syke operasjonspasientens situasjon og behov. 
 
Etterspørselen i helsetjenestene etter kandidater fra AAIO-utdanningene er høy og stabil 
over tid, og samarbeidet mellom HiØ og Sykehuset Østfold er tett og godt. Flere nasjonale 
rapporter viser til at det i fremtiden vil være stor mangel på spesialsykepleiere. I 2019 ble 
antall studieplasser til ABIOK (anestesi-barn-intensiv-operasjon-kreft) økt nasjonalt, med 
ytterligere plan for økning av antall studieplasser i disse spesialitetene. Høgskolen i Østfold 
fikk totalt fire nye studieplasser til AIO i 2019 (fordelt med to plasser i 2019, og ytterligere to i 
2020). Ferdig opptrappet vil AAIO-utdanningen ved HiØ ha 44 studieplasser totalt (2020).   
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Arbeidet med det nasjonale masterstudiet AKS ble initiert av Helsedirektoratet i samarbeid 
med universiteter og høgskoler, Universitets og høgskolerådet, KS, kommuner og Norsk 
Sykepleierforbund. I sine rapporter Masterutdanning i avansert klinisk sykepleie og 
Kompetanseløftet 2020 beskriver Helsedirektoratet bakgrunnen for å etablere masterstudiet 
og behovet for kompetansen i helsetjenestene. De beskriver prosessplanen for å etablere en 
offentlig spesialistgodkjenning og at de vil tilby lønnstilskudd til tilbydere av kommunale 
helse- og omsorgstjenester for videreutdanning av sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på 
masternivå.  
 
 
Praksisarenaer  
Praksisstudiene vil omfatte læringsaktiviteter som klinikk, casestudier, ferdighetstrening, 
simulering og refleksjon, i tråd med forskrift og rammeplaner. For studieretningene AAIO vil 
de kliniske praksisstudiene gjennomføres på de samme arenaene som i dag, med klinisk 
praksis primært i sykehus. For studieretningen AKS vil aktuelle praksisarenaer være for 
eksempel sykehjem, hjemmebaserte tjenester, øyeblikkelig-hjelp-døgn-avdeling, legevakt, 
sykehus, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastlegepraksis, psykisk helse- og 
rustjenester, omsorgsboliger for barn, unge, eldre og boliger for personer med 
utviklingshemming. 

 
§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet 
 
Det vil fra opptakstidspunktet være klart hvilken studieretning hver enkelt student begynner 
på. De retningsspesifikke emnene innen hver studieretning vil være obligatoriske. Som 
opptaksmål anslås 60 studenter totalt, 44 fordelt på AAO-AKS, og 16 på intensiv.  
 
Som det fremgår av studiemodellen vil det hvert semester være ett felles emne på 10 
studiepoeng med et tilhørende retningsspesifikt emne på 20 studiepoeng. I det 
studieretningsspesifikke emnet inngår både teori- og praksisstudier, og omfanget av krav til 
antall timer i praksisstudier vil variere mellom studieretningene i hht gjeldende forskrifter og 
rammeplaner. Simuleringer og andre læringsaktiviteter i de studieretningsspesifikke emnene 
kan gjennomføres i fellesskap på tvers av studieretningene der det er hensiktsmessig i hht 
læringsutbyttene. Totalt vil 60 studiepoeng være felles for de fem studieretningene, og 60 vil 
være studieretningsspesifikt.  
 
Emnet avansert vurderings- og handlingskompetanse og helseteknologi i 2. semester vil 
kunne tilbys som enkeltemne i kombinasjon med 5 fagspesifikke studiepoeng som inngår i 
studieretningen AKS. Det fagspesifikke emnet vil ha den geriatriske pasienten som et 
hovedfokus.  
 
På sikt vil det være mulig å søke om innpassing av enkeltemner på grunnlag av tidligere 
relevant utdanning på tilsvarende omfang og nivå. Dette vil spesielt gjelde de som har fullført 
videreutdanninger innen akutt-, anestesi-, intensiv-, eller operasjonssykepleie ved HiØ i løpet 
av de siste årene som vil kunne få innpasning for de første to semestrene, og 
praksisstudiene i 3. semester. De må da gjennomføre emnet vitenskapsteori og metode, i 
tillegg til masteroppgaven. For studenter som har fullført disse utdanningene ved andre 
utdanningsinstitusjoner må innpasning vurderes individuelt på grunnlag av den enkelte 
studieplan. 
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§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset 
 

 
Store deler av studiet vil være basert på de lærings- og undervisningsformene som 
gjennomføres i dag, men det vil være et styrket fokus på å etablere digitale læringsressurser 
der det er pedagogisk hensiktsmessig for å tilby en mest mulig fleksibel studiehverdag for 
studentene. I studiet er følgende arbeids- og undervisningsformer planlagt: Forelesninger, 
gruppearbeid, seminar, praksisstudier, ferdighetstrening, veiledning, elektronisk 
læringsplattform, selvstudier. (Begrunnelse for de ulike læringsformene er tatt bort her, men 
vil fremgå av akkrediteringssøknad.) 
 
§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid 
 
Studentene vil tidlig i studiet bli informert og involvert i ansattes forskning. På masterstudium 
i avansert sykepleie til kronisk syke er noen studenter allerede involvert i pågående 
forskningsprosjekter. Eksempelvis deltar 4 studenter i et forskningsprosjekt drevet av Vigdis 
Abrahamsen Grøndahl og Ann-Karin Helgesen med fokus på farmasøytisk omsorg. I dette 
prosjektet har studentene vært med på datainnsamling og utenlandsopphold, og de 
planlegger å videreføre dette arbeidet i sine mastergradsprosjekter. 2 studenter er involvert i 
ansattes prosjekt «et godt hverdagsliv» på Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden. 
Deltakelsen i prosjektene danner grunnlag for studentenes masterprosjekt. Erfaringene fra 
disse prosjektene er svært positive både for studenter og ansatte. 
 
§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset 
studietilbudets nivå, omfang og egenart 

Internasjonal litteratur er en viktig del av pensumlitteraturen i masterutdanningen. I 
utdanningen legges det vekt på hvordan faget utøves i ulike kulturelle sammenhenger og 
fagets utvikling i et internasjonalt perspektiv. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, 
men noe undervisning vil foregå på andre skandinaviske språk og engelsk.  

Utdanningen vil kunne benytte gjesteforelesere fra utenlandske samarbeidsinstitusjoner, og 
utdanningens egne lærere henter kunnskap og erfaring gjennom utveksling med de samme 
institusjonene. 
 
§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling 
 
Høgskolen har etablert samarbeid med universiteter og høgskoler i og utenfor Europa. 
Studenten kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet. Varigheten på oppholdet er 
vanligvis tre måneder eller ett semester. Studentutveksling vil baseres på eksisterende 
avtaler, med følgende aktuelle samarbeidsinstitusjoner; 
 
Queensland University of Technology, Australia  
Högskolan Borås, Sverige 
Högskolan Väst, Sverige 
 
 
§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom 
institusjon og praksissted 
 
HiØ har etablerte praksisavtaler med både Sykehuset Østfold og Østfolds kommuner. Pr i 
dag har HiØ tilgang på praksisplasser til 46 studenter på videreutdanningene AAIO (10 
studenter på AAO, 16 på intensivutdanningen), i totalt 30 uker veiledet praksis. På 
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masterstudium i avansert sykepleie til kronisk syke har vi pr i dag praksisplasser til 22 
studenter (kommunehelsetjenesten).  
 
 

Direktørens vurdering av oppfyllelse av studietilbudet i lys av NOKUT-kriterier 
Avdelingen har omtalt alle krav til studietilbudet i tilstrekkelig grad til at det kan foretas en 
vurdering om videre utviklingsprosess. Basert på foreliggende skisse mener direktøren det er 
ligger et solid grunnlag for å gå videre i akkrediteringsprosessen med utarbeidelse av en 
fullstendig studieplan og akkrediteringssøknad innenfor klinisk sykepleie, med fem 
studieretninger på mastergradsnivå.  

Spesielt viktig er dette siden avdelingen allerede drifter studier innenfor samme fagområde, 
og er i nær dialog med praksisfeltet om videre utvikling av studieprogrammet. Samtidig løftes 
studiene til masternivå nasjonalt, og HiØ må være med på denne utviklingen. Avdelingen har 
også gjort grundig research på tilsvarende utdanninger ved andre institusjoner, som modell 
for pågående prosess ved HiØ. 

 

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 og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet 

Det er redegjort for at studiet vil dimensjoneres med om lag 60 studenter totalt.  

Basert på vedlagte tabell over fagmiljøet, er det 8 årsverk knyttet til studiet, fordelt på 15 
fagpersoner som bidrar mer enn 0,1 årsverk. I tillegg kommer to stipendiater som regnes 
med i fagmiljøet, men ikke i årsverkene.  

Avdelingen har i tillegg utlyst en professorstilling der det søkes etter kompetanse innen 
digital helse. Denne stillingen vil bidra inn i masterprogrammet både med undervisning og 
forskning. I henhold til avdelingens skisse er disse stillingene tilstrekkelig for å dekke 
undervisning i master i klinisk sykepleie, men sine fem studieretninger. 

Beskrivelsen av fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid knyttes til det som fagmiljøet har 
definert som sentrale områder i studiet: 

- Avansert vurderings- beslutning- og handlingskompetanse 
- Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning  
- Den akutt og kritisk syke pasienten 
- Den kronisk syke pasienten 

 
Hvert sentrale område dekkes av flere fagpersoner, noe som bidrar til å sikre 
kompetansemessig stabilitet i alle deler av studiet.  

 

Sentralt område 1 (6 fagpersoner):  
Avansert vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse 

Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl har en ph.d. i sykepleievitenskap med fokus på 
pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet i somatiske sykehus. Hun har gjennom sin 
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forskning bidratt til å videreutvikle kartleggingsskjema om helsetjenestekvalitet fra pasientens 
perspektiv til å omfatte pasienters erfaring av helsetjenestekvalitet innen palliativ omsorg og 
demensomsorg. Dette kan danne grunnlag for beslutninger om hvor kvalitetsarbeid skal 
settes inn i forhold til hva som er viktig for pasientene både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.   

Professor Carina Bååth har en ph.d. i sykepleievitenskap med fokus på sår og 
sårbehandling. Hennes forskningsområde er først og fremst innen områdene modeller og 
innovasjon for en sikker helsetjeneste, profesjonsutvikling og kompetanse innen sykepleie, 
samt håndtering av komplekse sykdomstilstander. Forskningsstudiene fokuserer på 
pasientsikkerhet, pleiekvalitet, trykksår, og sår både forebyggende og behandlende. Hun har 
videre forskning innen helseteknologi for å kunne registrere utsatte trykkpunkter i realtid 
under operasjoner. Studienene beskriver beslutningsprosesser ved vurderinger av en 
sykepleiesituasjon.  

Professor Liv Halvorsrud har en ph.d. i sykepleievitenskap med fokus på livskvalitetsmålinger 
blant eldre voksne. Hun har forsket innen vurderingskompetanse i form av selvrapportering 
med vekt på livskvalitet og smerte med særlig vekt på friske og syke eldre. Hun har arbeidet 
med velferdsteknologi knyttet til ansvarlig innovasjon innen eldre med kognitiv svikt med 
internasjonale partnere, og hun arbeider med brukerstyring i ulike faser av forskning knyttet 
opp til det kliniske felt.  

Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen har en ph.d. i sykepleie med fokus på ulike 
interessenters perspektiver på og erfaringer med kvalitet på pleie og behandling ved 
desentraliserte akutte helsetjenester som tilbys i kommunale akutte døgnplasser. Hun har 
utforsket sykepleieres kompetanse i skjæringspunktet spesialist- og primærhelsetjeneste. 
Hun har også forsket på hvordan bedre samhandling i pasientoverføringer mellom 
operasjonsavdeling og postoperativ-/intensivavdeling. Dette var et forskningssamarbeid 
mellom avdelingene for anestesi, operasjon og intensiv.  

Førsteamanuensis Brita Fosser Olsen har en doktorgrad i smertekartlegging av 
intensivpasienter og har dermed god kompetanse i avansert vurderings-, beslutning- og 
handlingskompetanse spesielt til kritisk syke pasienter, men også til andre pasientgrupper. 

Førstelektor Finn Samuelsen er initiativtaker til et forskningsprosjekt som omhandler kunstig 
intelligens og vurderingskompetanse. Prosjektet går ut på å utvikle og ta i bruk kunstig 
intelligens som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester (bl.a. anvendes i ambulanse, 
legevakt og i mottakelse på sykehus). Målet er å kunne predikere helsetilstanden til pasienter 
med større sikkerhet enn i dag for raskere og sikrere behandling. Prosjektet omfatter 2 
stipendiater. 

 

Sentralt område 2 (7 fagpersoner):  
Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning 

Professor Margret Lepps er sykepleier, pedagog med ph.d.-grad og hennes forskning har 
fokus på læring, dramapedagogikk, kompetanseutvikling, internasjonalisering og 
konflikthåndtering.  Hun anvender drama i utdanningen som lærer, som forsker og involverer 
studenter, kollegaer, pasienter, sykepleiere og andre helseprofesjoner i sine prosjekter.  
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Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahls forskning omfatter sykepleiere og annet 
helsepersonells kompetanse i det kliniske feltet og hvordan kompetanse kan oppnås. Av 
pågående prosjekter er SVEKOMP- syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter 
endt bachelorutdanning og validering av et kartleggingsverktøy for studenters mestringsevne 
(«SEPCQ») når simulering anvendes som en undervisningstilnærming.   

Professor Carina Bååth forsker på teamarbeid og kompetanse blant helsepersonell. 

Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen har pågående forskningsprosjekter knyttet til 
kompetanse: SVEKOMP- som handler om syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse 
etter endt bachelorutdanning, og KOVI- som handler om kompetanseheving gjennom 
videreutdanning. Begge med Leonardsen som prosjektleder. 

Høgskolelektor Astrid Wevling har forskningsaktiviteter knyttet til utvikling av ikke-tekniske 
ferdigheter (ITF) i videreutdanningene i anestesi-. akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie 
(AAIO). Ikke-tekniske ferdigheter betraktes som grunnleggende for pasientsikkerheten. 
Hensikten med studien er å undersøke om vektlegging av ikke-tekniske ferdigheter i 
undervisningsprogrammet forbedrer ikke-tekniske ferdigheter innenfor utdanningsløpet. Hun 
er også involvert i to prosjekter knyttet til Senter for simulering og innovasjon (SSI).  Det ene 
prosjektet arbeidet med bruk av instruksjonsvideoer som en læringsaktivitet for å styrke 
studenters mestringstillitt og kliniske ferdigheter. Hensikten med studien var å undersøke om 
instruksjonsvideoer, produsert av faglærer, oppleves som et godt læringsverktøy for kliniske 
prosedyrer og om bruk av videoene påvirker studentenes mestringstillit i forhold til praktiske 
ferdigheter. Det andre prosjektet har arbeidet med bruk av registrerings og måleskjema for å 
klarlegge studenters mestringstillitt. Studien har oversatt, validert og prøvd ut et tilpasset 
måleskjema «SEPCQ» til bruk i sykepleierutdanning.  

Førstelektor Egil Bekkhus er deltaker i forskningsprosjektet utvikling av ikke-tekniske 
ferdigheter (ITF) i videreutdanningene i anestesi-. akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie 
(AAIO). Hensikten med studien er å undersøke om vektlegging av ikke-tekniske ferdigheter i 
undervisningsprogrammet forbedrer ikke-tekniske ferdigheter innenfor utdanningsløpet.  

Førstelektor Finn Samuelsen er deltaker i forskningsprosjektet utvikling av ikke-tekniske 
ferdigheter (ITF) i videreutdanningene i anestesi-. akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie 
(AAIO). Hensikten med studien er å undersøke om vektlegging av ikke-tekniske ferdigheter i 
undervisningsprogrammet forbedrer ikke-tekniske ferdigheter innenfor utdanningsløpet.  

 

Sentralt område 3 (10 fagpersoner):  
Den akutt og kritisk syke pasienter 

Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl har i sitt doktorgradsarbeid fokusert på den akutt og 
kritisk syke pasienten i sykehus hvor tema var pasientenes erfaringer med kvaliteten på 
helsetjenestene og hva som er viktig for dem. Hun har også vært leder for et prosjekt som 
omhandler pasienter og ansattes erfaringer med helsetjenestene i et nytt høyteknologisk 
sykehus.  

Førsteamanuensis Ann Chatrin Leonardsen er hovedveileder for to ph.d.-stipendiater hvorav 
det ene prosjektet sammenligner medisinsk behandlingskvalitet ved kommunale 
akuttavdelinger versus på sykehus, og det andre utforsker effekter av nerveblokkader på 
postoperative utfallsmål. Dette er begge RCT- studier. Leonardsen har flere pågående 
prosjekt som prosjektleder med fokus på den akutt og kritisk syke pasienten: 
Pasienterfaringer med PICC-lines og Midlines (PAPIC) - et samarbeidsprosjekt med 
Akershus Universitetssykehus og Sørlandet Sykehus, Pasienterfaringer etter dagkirurgi 
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(PERDA)- et samarbeidsprosjekt med Ringerike, Tønsberg og Østfold, RESPREG 
(resuscitering av gravide)- et samarbeidsprosjekt med Sykehuset Østfold og Universitetet i 
Oslo. Leonardsen samarbeider også med Olympiatoppen og Nasjonalt Kompetansesenter 
for prehospitale tjenester (NAKOS) om et prosjekt som utforsker overlevere og pårørendes 
erfaringer etter hjertestans hos idrettsutøvere.  

Førsteamanuensis og prodekan FoU Ann Karin Helgesen er sykepleier med videreutdanning 
i aldring og eldreomsorg og ph.d. i sykepleievitenskap. Hun har høy kompetanse i tematikken 
akutte tilstander hos den geriatriske pasienten. Helgesens forskning omhandler også 
pasienter og ansattes erfaringer med helsetjenestene i et nytt høyteknologisk sykehus.  

Førsteamanuensis Brita Fosser Olsen har gjennomført både sin mastergrad og sin 
doktorgrad relatert til pasientgruppen akutt og kritisk syke pasienter. Fosser Olsen er også 
hovedveileder for en ph.d.-stipendiat hvor tema er posttraumatisk stress og håp til 
intensivpasienter under og etter intensivopphold. Fosser Olsen er prosjektleder i «Frisk 
Pust» angående pasienter med respirasjonsbesvær og i Blokkadeprosjektet hvor man ser på 
bruk av blokkader for å forebygge postoperativ smerte og bruk av smertestillende teter ulike 
typer inngrep. 1. Comparison of two induction regimens using topical Lidocain or muscle 
relaxant; Impact on postoperative sore throat and hemodynamics, 2. Effectiveness of a QL 
block vs. a TAP-block for Inguinal Hernia Repair. A randomized, double blind study, 3. The 
Beneficial Effect of Quadratus Lumborum Block or Transabdominis plane Block After 
Laparoscopic Cholecystectomy in Day-Case surgery: A Randomized Controlled Trial, 4. 
Quadratus Lumborum Block Versus Transversus Abdominis Plane Block in patients 
undergoing left hemicolectomy: A Randomized Controlled Trial, 5. Studies on postoperative 
analgesic effects using erector spinae block in hip arthroplasty, hip fractures, mammasurgery 
and repair of ventral hernias, 6. Evaluation of ultrasound-guided erector spinae plane block 
for postoperative analgesia in laparoscopic ventral hernia repair and bariatric surgery. 

Førsteamanuensis Camilla Hardelands forskning er relatert til behandling av 
hjertestanspasienter i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Hardeland har flere 
pågående prosjekter om hjerte- og lungeredning gjennom COSTA- gruppen 
(forskningsnettverk bestående av hjertestansforskere fra Norge, Sverige, Danmark og 
Nederland). Hun samarbeider også med Olympiatoppen og Nasjonalt Kompetansesenter for 
prehospitale tjenester (NAKOS) om et prosjekt som utforsker overlevere og pårørendes 
erfaringer etter hjertestans hos idrettsutøvere.  

Førstelektor Egil Bekkhus er deltager i prosjektene PERDA-pasienterfaringer etter dagkirurgi, 
og Blødning etter fødsel.  

Renate Slang er utdannet intensivsykepleie med mastergrad i Helsefagvitenskap, og har 
lang klinisk erfaring som intensivsykepleier. 

Anne Mette Nygaard er utdannet intensivsykepleier med mastergrad i klinisk 
sykepleiervitenskap. Hun har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier, og er i dag i 
permisjon fra sin faste stilling på HiØ for å ta doktorgrad som stipendiat ved UiT i 
forskningsgruppa Liv og livsmot med fokus på intensivpasienten. Disputas planlegges 
gjennomført innen sommeren 2021.   

Vivian Nystrøm er utdannet intensivsykepleier med mastergrad i sykepleie-fagutvikling og 
klinisk forskning. Hun har lang klinisk erfaring som intensivsykepleier. I dag er hun stipendiat 
på prosjektet «Kvalitet og effektivitet ved kommunale akutte døgnenheter versus sykehus». 
Disputas er planlagt gjennomført innen utgangen av sommeren 2022. 
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Ingunn Johansen har mastergrad i helsevitenskap, og er stipendiat ved HiØ med opptak på 
UiO på prosjektet «Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on 
health-related quality of life and sick leave». Disputas er planlagt innen sommeren 2023. 

 

 

Sentralt område 4 (6 fagpersoner):  
Den kronisk syke pasienten 

Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl forskning inkluderer intervensjonsprosjekter i 
sykehjem hvor fokus er personsentrert omsorg, personsentrert praksis og pasientdeltakelse, 
samt helsetjenestekvalitet i et pasientperspektiv og jobbtilfredshet blant helsepersonellet. 
Grøndahl har flere forskningsprosjekter knyttet til ensomhet blant brukere i hjemmebaserte 
tjenester, aktiviteter og ernæring i kommunehelsetjenesten, aktiviteter spesielt tilrettelagt for 
menn på sykehjem og anvendelse av livshistorier i sykehjem.  

Professor Liv Halvorsruds forskning er knyttet til syke eldre og særlig til personer med 
demens hvor også pårørende er inkludert.  

Førsteamanuensis Ann Karin Helgesen er sykepleier med videreutdanning i aldring og 
eldreomsorg og ph.d. i sykepleievitenskap med tema pasientmedvirkning på skjermede 
enheter for personer med demens. Helgesen har vært prosjektleder for mange prosjekter 
med spesielt fokus på den kronisk syke pasienten og palliasjon.   

Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen har forskningsprosjekter knyttet opp mot 
kommunehelsetjenesten: 1. KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom spesialist- og 
kommunehelsetjeneste. Samarbeidsprosjekt mellom HiØ, SØK og alle kommunene i Østfold. 
2. Medisinsk behandlingskvalitet ved kommunale akutte døgnenheter (KAD). 
Samarbeidsprosjekt mellom HiØ, SØ, alle kommunene i Østfold, Universitetet i Oslo (UiO), 
Universitetene i Umeå og Lund.   

Førsteamanuensis Jörg W. Kirchhoffs forskning berører den kronisk syke pasienten på to 
områder, dvs. betydningen av pasienters sosiale nettverk og organiseringen av 
helsetjenestetilbudet til pasienter. Forskningen på pasienters sosiale nettverk inkluderer 
pasienters sosiale relasjoner til helsepersonell, familie og venner. Til arbeidene innenfor 
feltet hører betydningen av kvaliteten på relasjonene for pasienters tilfredshet med 
helsetjenesten, pasienters opplevelse av ensomhet, samt forholdet mellom formell omsorg 
fra helsepersonell og uformelle omsorg fra familie og venner. Arbeidene knyttet til 
organiseringen av helsetjenesten omfatter hvordan organisatoriske rammer påvirker 
omfanget og innholdet i helsetjenestetilbudet, samt samarbeidet mellom helsepersonell i 
kommunehelsetjeneste 

Førsteamanuensis Øystein Ringstads forskning omhandler pasientautonomi i klinisk 
rehabilitering. Og har også fokusert på pasientautonomi ved kronisk sykdom. 

 

§ 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet 

Studieprogrammet vil ledes av studieleder, og ha emneansvarlige for hvert enkelt emne/hver 
enkelt studieretning. Høgskolens kvalitetssystem vil legge premissene for kvalitetsarbeidet i 
studieprogrammet. 
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§ 2-3 (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 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet 
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med 
professor- eller dosentkompetanse (hvorav peker tilbake på det totale fagmiljøet) 

Se vedlegg Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet (kompetansetabell). 

Det er beregnet å bruke 8,1 årsverk på master i klinisk sykepleie i full drift hvorav 85 prosent 
dekkes av ansatte i hovedstilling. Ansatte med førstekompetanse utgjør 52 prosent. To 
årsverk dekkes av professorkompetanse, dvs. 25 prosent av det totale fagmiljøet. Det kan 
komme mindre justeringer i tabellen. 

Hvilke av de sentrale områdene i studiet som dekkes av hver enkelt fagperson framkommer 
av kompetansetabellen, og under pkt §2-3 (2). Alle definerte sentrale områder er dekket av 
personer med minimum førstestillingskompetanse. 

§ 2-3 (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. 

Det er foreløpig ikke foretatt en fullstendig kartlegging av publikasjoner. Dette vil fremgå av 
akkrediteringssøknad til NOKUT. Avdelingen bekrefter at fagmiljøet har relevante 
publikasjoner på nivå I/nivå II. 

§ 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 studietilbudet 

Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl har et bredt nasjonalt og internasjonalt 
forskernettverk. Av nasjonale nettverk, kan nevnes forskningssamarbeidet med Høgskolen i 
Innlandet, Nord Universitet og OsloMet, samt Sykehuset Østfold, og 
kommunehelsetjenestene i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, og Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmebaserte tjenester-Østfold. Grøndahl er også med i forskernettverket 
norsk nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) og Nasjonalt 
nettverk for forskning på kliniske studier i sykepleieutdanning.  

Det internasjonale forskernettverket består blant annet av forskningssamarbeid med 
Karlstads universitet Sverige, University College SYD Danmark, The International College of 
Person-Centered Medicine og University of Central Florida, begge USA, University of 
Antwerp Belgium, og the University of Utrecht the Netherlands.  

Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn (PADS) er et forskernettverk ved 
Høgskolen i Østfold som inkluderer representanter fra Fredrikstad kommune, 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Karlstads universitet, Sverige. 
PADS ønsker å bidra til en framtidsrettet helsetjeneste av høy kvalitet hvor det enkelte 
individ medvirker til å fremme egen helse og er delaktig i behandling og omsorg. 
Forskergruppen er opptatt av at forskningen skal være praksisnær og utøves med, om og 
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for brukerne, det være seg pasienter, pårørende eller helsepersonell. Forskningen er 
hovedsakelig knyttet opp mot helsetjenester til personer med langvarige og sammensatte 
sykdommer.  

Professor Carina Bååths forskningsnettverk er nasjonalt i Sverige og internasjonalt med 
Norge, Belgia og Canada.  

Professor Margret Lepps forskningsnettverk omfatter European Network of Nursing 
Academies (ENNA) som hun er en av grunnleggerne av. ENNA omfatter 8 europeiske land. 
Hensikten til ENNA er å optimalisere kvaliteten på sykepleien for mennesker i behov av 
sykepleie og deres familier, kunnskapsutvikling og spredning gjennom internasjonal 
utveksling, samt bidra til kvalitet i sykepleierutdanning. Hun er professor ved Institutt for 
helse og sykepleievitenskap ved Sahlgrenska Akademiet, Universitetet i Gøteborg, Sverige. 
Hun er Adjunct Professor ved Griffith University, Australia og gjesteprofessor ved Faculty of 
Medicine, Public Health & Nursing, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. 
Margret Lepp har vært redaktør i The Scandinavian Journal of Caring Sciences i 2008-2012, 
and hun er forskningsleder for forskningsgruppen Learning and Leadership ved Universitetet 
i Gøteborg siden 2013.  

Professor Liv Halvorsrud er medlem i Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning 
(LivsForsk), European Academy of Nursing Science (EANS) og International Society for 
Quality of Life Research (ISOQOL). Hun samarbeider med internasjonale partnere (the 
WHOQL Group (livskvalitet) og Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing, University of 
Toronto (smerte)). Hun har arbeidet med velferdsteknologi knyttet til ansvarlig innovasjon 
innen eldre med kognitiv svikt med internasjonale partnere (University of Bristol, University of 
Exeter School of Business and Economics og Karlsruhe Institut für Technologie).  Hun 
arbeider med brukerstyring i ulike faser av forskning knyttet opp til det kliniske felt.  

Førsteamanuensis og prodekan FoU Ann Karin Helgesen har et omfattende lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt nettverk. Hun har de siste 2,5 årene vært leder av forskergruppen 
Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn (PADS) ved HiØ. PADS ønsker å bidra til 
en framtidsrettet helsetjeneste av høy kvalitet hvor det enkelte individ medvirker til å fremme 
egen helse og er delaktig i behandling og omsorg. Forskergruppen er opptatt av at 
forskningen skal være praksisnær og utøves med, om og for brukerne, det være seg 
pasienter, pårørende eller helsepersonell. Forskningen er hovedsakelig knyttet opp mot 
helsetjenester til personer med langvarige og sammensatte sykdommer. 

Av lokale nettverk, har hun et mangeårig og godt samarbeid med ansatte og ledere i flere 
Østfold kommuner og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. Hun har 
også et godt samarbeid med forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold HF. Hun deltar på 
årlige nettverksmøter med demenskoordinatorer i Østfold og har jevnlig kontakt med ansatte 
hos Fylkesmannen i Viken. Hun har dessuten hatt jevnlig kontakt med næringslivet, diverse 
grundere og Meditec gjennom sitt styreverv i GRO Helsenettverk. Hun sitter i et nettverk for 
ressurspersoner i palliativ omsorg og behandling, etablert av Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester i Østfold.  

Av nasjonale forskernettverk, kan nevnes forskningssamarbeid med Høgskolen i Innlandet, 
Nord Universitet, OsloMet, UiO, Omsorgsbiblioteket og UIT der hun er ansatt som 
førsteamanuensis II. 

Helgesens internasjonale forskernettverk består blant annet av forskningssamarbeid med 
Karlstads universitet Sverige, University College SYD Danmark, The International College of 
Person-Centered Medicine USA, University of Central Florida USA, University of Antwerp 
Belgium, and the University of Utrecht the Netherlands.  
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Førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen er sekretær i Landsstyret for 
Anestesisykepleierne NSF og leder lokalgruppen Østfold. Dette vervet bidrar til relevant 
nettverksbygging innen det nasjonale og internasjonale anestesi-miljøet. Dette underbygges 
også av de ulike redaktør-vervene. Leonardsen samarbeider med Nasjonalt nettverk for 
Helsetjenesteforskning. Nettverket er nyttig med tanke på utveksling av erfaringer samt 
fremtidige forskningsprosjekt. Leonardsen er ansvarlig redaktør og forfatter i boken 
Anestesisykepleie, Cappelen Damm Akademisk og Redaktør Nivå 1 tidsskriftet InspirA- 
Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing.  

Førsteamanuensis Camilla Hardeland er med i COSTA- gruppen (forskningsnettverk 
bestående av hjertestansforskere fra Norge, Sverige, Danmark og Nederland). Hun er 
medlem i Oslo Universitetssykehus (OUS) prehospital forskningsgruppe. Hun er medlem av 
forskningsgruppen AKS (akutt kritisk syk pasient). Hun er aktiv i Nasjonal HLR koordinator 
Forum og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Hun har en 20% stilling i NAKOS: Nasjonal 
kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin.   

Førsteamanuensis Brita Fosser Olsen samarbeider med forskningsmiljøet ved Oslo 
Universitetssykehus og er medlem av Forskergruppe for sykepleie. Denne forskergruppen 
utgjør et av de største miljøene i landet innen klinisk forskning blant sykepleiere, spesielt 
innen området intensivpasienter. Olsen med i forskergruppen Norwegian Symptom 
Management Network, et regionalt nettverk for forskning og innovasjon for å redusere 
symptombelastning og styrke livskvalitet hos pasienter med ulike kroniske lidelser. Hun er 
også med i forskergruppen Helsesvikt, epidemiologi, kronisk sykdom og symptomforskning 
(HEKS) ved Høgskolen i Østfold, som fokuserer spesielt på kronisk sykdom og helsesvikt 
med vekt på epidemiologi og symptomforskning. Hun er også med i forskergruppen AKS på 
Høgskolen i Østfold, som jobber spesielt med den akutte og kritisk syke pasienten. Olsen 
samarbeider med forskere fra University of California (San Francisco) og forskere ved 
Sykehuset Østfold, OsloMet, Lovisenberg Diakonale Høgskole og Universitetet i Bergen. 
Fosser Olsen er med i EfCCNa: European federation of Critical Care Nurses associations. 

Førstelektor Finn Samuelsen samarbeider med Sykehuset Østfold og Högskolan i Borås. 
Han er medlem av forskningsgruppen AKS (akutt kritisk syk pasient).   

Førstelektor Egil Bekkhus er medlem av Nasjonal og regional simuleringsnettverk og 
forskergruppene AKS.   

Høgskolelektor Astrid Wevling er medlem av forskergruppene Forskning på bruk av 
simulering og digitale verktøy som pedagogisk metode i helse- og velferdsfag, 
Forskningsgruppen AKS (akutt kritisk syk pasient) og KvinnForsk ved HiØ. Hun er med i det 
nasjonale nettverket: Lærernettverk for Operasjonssykepleiere og FLOOR (forsknings- og 
lærernettverk operasjonssykepleie Oslofjordregionen).  

 

§ 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 

Fagmiljøet har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, dette vil framgå av ferdig 
utarbeidet kompetansetabell i NOKUT-søknad. 
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Direktørens vurdering av oppfyllelse av fagmiljøet i lys av NOKUT-kriterier 
Avdelingen har omtalt alle krav til fagmiljøet, med unntak av krav til publisering. Dette kravet 
er indirekte omtalt under beskrivelse av fagmiljøet, og vil fremgå av endelig søknad til 
NOKUT, med tilhørende dokumentasjon (CV/publikasjonslister). Avdelingen bekrefter at 
fagmiljøet har relevante publikasjoner på nivå I og II de siste fem årene.  

Det er skissert et studieprogram hvor det formelt er tilknyttet riktig sammensetting av topp- 
og førstekompetanse, samt en redegjørelse av ulike kompetanseløp og rekruttering gjennom 
stipendiater. Videre er det redegjort for at det er knyttet flere førstekompetente til hvert 
sentrale område, dersom man legger til grunn overgripende fagområder i studieprogrammet. 
Direktøren mener at foreliggende beskrivelse av fagmiljøet gir et tilstrekkelig grunnlag for å 
fatte beslutning om videre utviklingsprosess, og å gå systematisk til verks for å dokumentere 
kompetansen knyttet til en planlagt mastergrad i klinisk sykepleie. 

 

Videre prosess  tidsplan 
Det videre utviklingsarbeidet vil i stor grad avhenge av vedtatte forskrifter knyttet til de ulike 
delene av studieprogrammet, i første rekke AKS og deretter AIO.  

Utarbeidelse av akkrediteringssøknad fordrer nært samarbeid mellom fagmiljø/arbeidsgruppe 
og praksisfeltet. Videre krever arbeidet nært samarbeid med administrasjonen innenfor flere 
områder og med knappe frister for dokumentasjon (praksis, opptak, internasjonalisering, 
eksamen m.m.). Det er avgjørende hvilken prioritering arbeidet får med hensyn til tidsbruk for 
fullstendig redegjørelse av alle krav i en NOKUT-søknad, med tilhørende obligatoriske 
vedlegg som omfatter både studietilbud og dokumentasjon knyttet til fagmiljøet. 

Dersom styret gir sin tilslutning til søknad om akkreditering og etablering, foreslår direktøren 
at styret delegerer til rektor å godkjenne endelig innsending av søknad. Dette primært av 
hensyn til tidsplanen, men også fordi de gjenstående elementene i søknadsutformingen i 
hovedsak er av faglig-/administrativ karakter.  

Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med akkrediteringssøknaden og følger opp punkter i 
henhold til en intern fremdriftsplan som vil bli utarbeidet ved positivt vedtak i høgskolestyret 
17. desember 2019. Akkrediteringssøknad sendes NOKUT når samtlige krav knyttet til 
mastergrader i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften er oppfylt.  

Dekan og rektor har et felles ansvar for endelig godkjenning av faglig kvalitet før 
innsending av akkrediteringssøknaden. Rektor og høgskoledirektør undertegner søknaden. 

NOKUT jobber etter prinsippet om at søknader sendt til én frist skal være ferdigbehandlet 
innen neste frist, dvs. sendes søknaden innen 1. mars 2020 skal søknaden være 
ferdigbehandlet innen 15. september 2020. Dette gjør at en akkreditering kan foreligge i god 
tid før styret skal vedta studieportefølje påfølgende studieår. Første mulige oppstart vil derfor 
være høsten 2021. Dersom akkrediteringssøknaden derimot ikke kan sendes 1. mars 2020 
eller det fattes negativt vedtak hos NOKUT, vil studiet tidligst kunne starte i 2022. Kvaliteten 
på søknaden er dermed også avgjørende for videre behandling av saken.  
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Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold, fastsatt av styret 19. juni 2014 
og revidert av høgskoledirektør og studiedirektør 11. juli 2018 (p.t. under revisjon) 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
(07.02.2017) 
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137 

Helsedirektoratet, rapport: Masterutdanning i avansert klinisk sykepleie  

Helsedirektoratet, rapport: Kompetanseløftet 2020  

Høring om innføring av spesialistgodkjenning: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-spesialistgodkjenning-for-
sykepleiere-med-graden-master-i-avansert-allmensykepleie/id2662722/ 

Høring om nasjonal forskrift: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-til-
forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-
allmennsykepleie/id2632551/ 

RETHOS (nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
 
Strategisk plan 2019 2022 (HiØ) 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/strategisk-plan-2019-
2022.html 

Utarbeiding av nye nasjonale retningslinjer for ABIOK: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/nyhetssaker/abiok--utdanningene-
inkluderes-i-rethos/id2662778/ 

Veiledning om akkreditering av studietilbud  høyere utdanning (NOKUT, mai 2019) 
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/rettleiingar-og-skjema/ 

 
Vedlegg: 
Fagmiljø Master klinisk sykepleie pr 25.11.2019 tabell NOKUT_fra avd. 
 

640



HR

NOTAT 

Saksbehandler: Inger Lise E. Røsnæs
Telefon: 69215039
E-post inger.l.rosnas@hiof.no

Til: 
Tove Gulbrandsen, Avdeling for helse- og sosialfag 

Deres referanse: Vår referanse: 15/00903-8 Dato: 06.05.2015

Kompetansekartlegging av bachelor- og masterstudier 

BAKGRUNN 
I følge Aktivitetsplanen for Høgskolen i Østfold skal høgskolen gjennomføre følgende tiltak i 2015: 

Tiltak 15) Kartlegge status for 
1. Bruk av ansattes forskning og kunstneriske utviklingsarbeid i undervisning
2. Omfang av bachelor- og masteroppgaver knyttet til ansattes FoU/KU-områder
3. Bruk av professor-/dosentkompetanse i undervisningen på bachelornivå

Tiltak 21) Foreta en gjennomgang av høgskolens bachelor- og masterstudier mht kompetanse 

Disse tiltakene er blant annet knyttet opp til vår virksomhetsstrategi FoU og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, pkt. 2.3: «Vår FoU/KU benyttes i undervisningen, og studentene trekkes aktivt inn i 
FoU/KU-prosjekter.» Kartleggingen skal måle i hvilken grad vi oppfyller nevnte virksomhetsmål, 
avdekke kritisk kompetanse i forhold til våre studier, og verifisere overfor egen virksomhet at NOKUTs 
minstekrav (bachelorstudier og masterstudier) knyttet til kompetanse er oppfylt. Gjennomgangen og 
kartlegging vil samtidig si oss noe om fremtidig rekrutteringsbehov.  

For å få til denne kartleggingen har vi lagt opp til følgende arbeidsdeling (lagt fram på 
studielederforum 24. april): 

HR fremskaffer data om ansatte
Studie- og forskningsenheten fremskaffer oversikter over studier som skal kartlegges
Bibliotek fremskaffer oversikt over NVI-godkjente publikasjoner
Avdelingene fremskaffer oversikt over ansattes arbeidsplaner, knytter disse opp mot bachelor- 
og masterstudier og foretar en vurdering i henhold til bestilling

BESTILLING 
For å få til denne kartleggingen har vi utarbeidet et skjema som skal benyttes for noen av punktene i 
de to tiltakene. Første og andre punkt under tiltak 15 besvares med prosa. Her må avdelingen gjøre 
rede for hvordan forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid brukes i undervisningen og omfanget av 
bachelor- og masteroppgaver knyttet til ansattes FoU/KU-områder. 

For tiltak 15 pkt. 3 og tiltak 21 ber vi deg bruke vedlagt Excel-dokument for å dokumentere bruk av 
kompetanse i studiene. Samtidig oppfordrer vi deg til å gi en egen vurdering av hvilke emner som er 
sentrale i studiet (henvisning til f.eks. rammeplanen) og hvordan kravene er oppfylt.  
Dokumentet er delt inn i fire faner: 

1. Studiemodell: Studiemodellen som fremkommer her er hentet fra studieplanen for 2015/2016.
Marker sentrale emner med fargekode gul.

2. Oversikt: her finner du alle fagpersoner tilknyttet avdelingen/fagseksjonen. I oversikten skal du
registrere hvem som bidrar inn i de enkelte studiene ved å oppgi hvilke «sentrale emner» og
«øvrige emner» den ansatte bidrar i (undervisning, planlegging, vurdering osv.), samt hvor
stort årsverk som er avsatt i den enkeltes arbeidsplan til studiet. Kvalitetssikre fagområde som
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den ansatte står oppført med. 
Timelærere/andre registreres manuelt inn i Excel-arket 

3. Hjelpetabeller: Tabellen viser hvor mange timer ett årsverk utgjør. Dette som hjelp for utfylling 
av fane 1. 
 

4. NVI-godkjente publikasjoner: Her finner du antall godkjente publikasjoner for perioden 2010-
2014. Dette framkommer også under fane 1 («NVI akt»). Tallene er hentet fra Christin og 
kvalitetssikret av Else Norheim (eventuelle spørsmål rettes direkte til Else  
else.h.norheim@hiof.no). 

 
Endelig rapport skal foreligge innen 31. august 2015, og frist for å sende inn ovennevnte 
dokumentasjon settes derfor til 15. juni. Svaret på denne bestillingen legges inn i sak 15/00903. 
 
Dersom du har spørsmål til noen av punktene eller noe er uklart, ta kontakt med Gro Telhaug 
(gro.telhaug@hiof.no) eller Inger Lise Røsnæs (inger.l.rosnas@hiof.no). 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Inger Lise E. Røsnæs 
HR-rådgiver 
 
 
Kopi til: 
Mona Jerndahl Fineide, Avdeling for helse- og sosialfag 
 
Vedlegg:  
Kompetansekartlegging HS - sykepleie.xlsx 
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INTERN STYRINGSDIALOG 2019 

Dag Dato Kl Enhet Sted

Styringsdialogen skal være en strategisk diskusjon om videreutvikling av avdelingen

Dagsorden

1. Innledning
2. Studier

3. Internasjonalisering

4. FoU

5. Formidling/samfunns-
kontakt

6. Kompetanse/personal
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7. Økonomi

8. Avdelingens vurdering

9. Oppsummering
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1

15.09.2017 1

Disposisjon

Hovedbestemmelser
Studieprogram

Akkreditering
Etablering
Tilsyn

15.09.2017 2
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2

Hovedbestemmelser

(studietilsynsforskrift)

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/rammeplaner/id435163/

15.09.2017 3

15.09.2017 4
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3

Studieprogram
Emneansvarlig
Programansvarlig

Opptakskrav

Rekruttering/etterspørsel
Arbeidsomfang

Undervisnings-/læringsformer
Vurderingsformer

Evaluering
Litteratur

15.09.2017 5
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4

Fagmiljø

15.09.2017 7

15.09.2017 8

648



5

Akkreditering

etablert

Studium
Fagmiljø
Etableringer
Vedlikehold
Programevaluering
Tilsyn

Dokumentasjon

15.09.2017 9

Masterstudier

15.09.2017 10
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6

NOKUT-tilsyn:

15.09.2017 11

områder
4.

5.
rapportskriving

6.

Rektor
Dekan
Studieleder
Programansvarlig/koordinator
UF-personale
Administrasjon
Studentrepresentanter

15.09.2017 12
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7

Fagmiljø
Kompetanse
Innsats/størrelse

utbytte?

NOKUT

Studium

implementering

emner
undervisningsform
Vurderingsform

Rekruttering/studenttall/
målgrupper
Læringsmiljø/infrastruktur

(akkreditering)

15.09.2017 13

15.09.2017 14

https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-
ansatte/fagmiljo/fagmiljo_-masterstudium-i-

organisasjon-og-ledelse
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8

15.09.2017 15
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1

25.09.2018 1

25.09.2018 2

653



2

Studieportefølje

25.09.2018 3

presisert

studiekategoriene.

25.09.2018 4
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3

25.09.2018 5

25.09.2018 6

Studieplanrevisjon
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4

programsekretariat

25.09.2018 7

(underveisdokument)

25.09.2018 8
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5

25.09.2018 9

Rektor*:

25.09.2018 10
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6

25.09.2018 11

Studieplannivå

retningslinjer

(samarbeidsavtale)

Eksempel

25.09.2018 12
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7

Emnenivå

Eksamensform/karakterregel

avgjørende.

Emnenavn
Forkunnskaper

Innhold
Læringsformer

Litteraturlister

25.09.2018 13

PROSESSANSVAR
Studiedirektør
studieplanrevisjon

Dekan
fagmiljøer

Unntak

25.09.2018 14
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8

programansvarlig(e)

25.09.2018 15

Masterstudier:
«

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/endringer-i-studier-akkreditert-av-nokut--vanlige-sporsmal/

25.09.2018 16
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9

NOKUT

25.09.2018 17

25.09.2018 18

661



10

25.09.2018 19

Utdrag:

25.09.2018 20

662



11

https://www.hiof.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/

Tema:

Målgruppen

kvalitetssikringssystem

studenttillitsvalgte

25.09.2018 22
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