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Avvik  Absolutte forkunnskapskrav i emnet «ITF30717 
Fordypningsemne» høsten 2018 

Fordypningsemne er et valgemne i 5. semester for alle bachelorstudenter ved Avd. for 
informasjonsteknologi. 

I studieplanrevisjonen gjeldende fra høsten 2018 ble det innført følgende absolutte forkunnskapskrav: 

«Studenten må ha bestått fire semestre av bachelorstudiet. I tillegg må studenten ha en 
gjennomsnittskarakter på minst C.» 

I tillegg ble det lagt inn i emnebeskrivelsen at studenten selv har ansvar for å finne veileder til 
oppgaven, og at oppgavens tittel og navn på veileder må meldes inn til emneansvarlig senest 15. juni i 
studentens 4. semester. 

Allikevel opplevde vi våren/høsten 2018 at noen studenter meldte seg opp i emnet uten at de oppfylte 
alle de absolutte forkunnskapskravene. Noen studenter meldte seg også opp i emnet uten å ha meldt 
inn oppgavens tittel og navn på veileder innen fristen 15. juni 

Siden høsten 2018 var det første semesteret med kraftig tilstramming av kravene for 
«Fordypningsemne», valgte vi å være litt fleksible. Dette gjaldt både studenter som var på kanten til å 
oppfylle krav til karakterer/stp. og studenter som var for sene i forhold til fristen for å melde inn 
oppgavens tittel og veileder. 

Hovedårsaken til innstrammingen var å stoppe en utvikling der stadig flere faglig svake studenter 
valgte dette emnet som en lettvinn vei til 10 stp. Samtidig ønsket ikke avdelingen at kravene skulle 
være så rigide at vi stoppet ivrige studenter som var faglig nysgjerrige på et fordypningsprosjekt, som 
både veileder og emneansvarlig hadde tro på. 

For å unngå at dette problemet oppstår igjen har vi i studieplanrevisjonen gjeldende fra høsten 2019 
justert noe på de absolutte forkunnskapskravene i emnet:  

«Studenten må ha bestått minst 100 stp av bachelorstudiet. I tillegg må studenten ha en 
gjennomsnittskarakter på minst C.» 

I tillegg har vi beholdt at studenten selv har ansvar for å finne veileder til oppgaven, og at oppgavens 
tema og navn på veileder må meldes inn til emneansvarlig senest 15. juni i vårsemesteret før oppstart. 

Det vil bli sendt ut en påminnelse til studentene i god tid før denne fristen. 

Vennlig hilsen 
Monica Kristiansen (Studieleder) 
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Innledning

I Stortingsmelding nr. 4 (2018–2019) «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028» 
framkommer det at «[k]valiteten i norsk høyere utdanning er gjennomgående god. Likevel er det rom 
for forbedring, og det er et mål for regjeringen at kvaliteten styrkes. Internasjonalt samarbeid er en 
forutsetning for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Studentmobilitet er et av de mest sentrale 
aspektene ved internasjonalisering av høyere utdanning.» 

En stor europeisk studie av studentmobilitet, «The Erasmus+ impact study. Effect of mobility on the 
skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions» 
viser at studenter med internasjonal erfaring gjør det mye bedre på arbeidsmarkedet enn andre. 
Studentmobilitet gir studentene nye kontakter, ny kunnskap og erfaring samt forbedrede 
språkkunnskaper og kulturforståelse som de kan bruke i jobben eller studiene sine. 

Det er et mål ved Høgskolen i Østfold (HiØ) å øke studentmobiliteten, jfr. Aktivitetsplan 2019, tiltak 
13: «Vurdere og foreslå relevante tiltak for å øke internasjonalisering i utdanningen på 
institusjonsnivå, herunder fullføre tiltaksplan for å øke antall utvekslingsstudenter med særlig fokus 
på Erasmus+». 

For å forsterke kvalitetskulturen og kvalitetsarbeidet med utreisende studentmobilitet er det nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal foreslå verktøy for hvordan HiØ bedre kan tilrettelegge for og øke antall 
utreisende studentutvekslinger.  

1. Prosjekt utreisende studentmobilitet: Mandat og medlemmer 

1.1  Bakgrunn og mandat

Prosjektet «Økt utreisende studentmobilitet» har blitt etablert i regi av Utvalg for utdanningskvalitet 
(UKU) ved HiØ og er en oppfølging av «fagdag om internasjonalisering med fokus på 
studentutveksling» som UKU arrangerte vårsemesteret 2019. 

Utveksling er en naturlig del av det strategiske arbeidet knyttet til utdanningskvalitet. UKU, ledet av 
prorektor Annette Veberg Dahl, har nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til 
tiltak som skal øke andelen utreisende studentmobilitet – særlig til Erasmus + 
samarbeidsinstitusjoner. Prosjektet skal organiseres som et institusjonelt utviklingsprosjekt i form av 
en tiltaksplan. Forslag til tiltaksplan skal også inkludere a) en veiledning for hvordan utveksling 
strategisk kan tilrettelegges i gradsutdanninger, b) mal for hvordan utveksling kan framstilles i 
studieplaner på nettsidene og c) mal for hvordan partnerinstitusjonene kan presenteres på 
nettsidene. 

1.2 Sammensetningen av arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: 

Marit Eriksen, Studieleder ved Avdeling for lærerutdanning 
Rita Duesund, Studieleder ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
Jörg Werner Kirchhoff, Førsteamanuensis og internasjonal koordinator ved Avdeling for helse 
- og velferdsfag 
Laila Fagerdal, Rådgiver (leder), Internasjonalt team, Studieseksjonen 
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Arbeidsgruppen har så langt hatt et møte i oktober 2019 og vært i dialog per e-post. Tidsperspektivet 
for arbeidsgruppen er å presentere en rapport med forslag til tiltaksplan for behandling i UKU-møtet 
29. november 2019. Prosjektperioden med iverksetting av tiltakene er tiltenkt ferdigstilt innen 
utgangen av 2020. 

2. Prosjektrapport inkludert tiltaksplan

2.1 Organisering av rapporten 

I denne rapporten vil vi først kort beskrive nasjonale mål og insentiver for utreisende 
studentmobilitet i høyere utdanning og status ved HiØ. Deretter presenterer vi arbeidsgruppens 
forslag til tiltaksplan for å øke utreisende utvekslingsstudenter ved HiØ. Hvert av disse tiltakene vil bli 
beskrevet i egne punkter med forslag til hvordan HiØ kan jobbe for å nå målene i tiltaksplanen. 
Eksempler på god praksis er inkludert til inspirasjon i veivalg for tilrettelegging av studentmobilitet. 
Forslag til maler er inkludert som vedlegg til rapporten. Rapporten inneholder også fire vedlegg: a) 
tiltaksplan, b) veiledning for hvordan utveksling strategisk kan tilrettelegges i studieplaner, c) mal for 
hvordan utveksling kan framstilles i studieplaner på nettsidene og d) mal for hvordan 
partnerinstitusjoner kan presenteres på nettsidene. 

I påvente av den nye Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet som blir lagt frem i 2020, 
forholder vi oss til føringene i Stortingsmelding nr. 16 (2016–2017) "Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning" (Kvalitetsmeldingen). Arbeidsgruppen forbeholder seg retten til å oppdatere forslag til 
tiltaksplan dersom den nye stortingsmeldingen for eksempel lanserer kortere utvekslingsopphold 
enn 3 måneder som tellende i Kunnskapsdepartementets (KD) finansieringssystem. Vi oppfordrer 
uansett avdelingene til å legge til rette for utveksling av et semesters varighet.   

2.2 Nasjonale mål og insentiver for utreisende studentmobilitet og kort status ved HiØ 

Som deltaker i det europeiske utdanningssamarbeidet har Norge delt mobilitetsmålene i 
Bolognaprosessen. Disse målene har blitt gjentatt i Kvalitetsmeldingen: Innen 2020 skal 20 prosent av 
studentene som fullfører høyere utdanning ha hatt et utvekslingsopphold med varighet på minst tre 
måneder. I tillegg lanserte stortingsmeldingen et langsiktig og ikke tidfestet mål om at 50 prosent av 
alle studentene skal ha et faglig relevant utvekslingsopphold i løpet av gradsutdanningen sin. 

Det er ambisiøse mål. Ifølge Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare
utdannings (Diku) rapportserie «Norske studenter på utveksling. Variasjoner mellom institusjoner og 
fagområder. Rapportserie Nr. 1 | 2019», er det nasjonalt per 2017 gjennomsnittlig 15,5 prosent som 
har vært på utveksling. Sju institusjoner har en mobilitetsandel på 20 prosent eller mer, mens ni 
institusjoner har en mobilitetsandel under 10 prosent. Ved HiØ var det 11 prosent. Rapporten er 
basert på tall som var tilgjengelige i januar 2019.   

For å stimulere til økt studentmobilitet, har KD etablert insentiver til høyere utdanningsinstitusjoner. 
Det økonomiske tilskuddet for inn - og utreisende studentutvekslinger à tre måneders varighet eller 
lengre er på NOK 10.000. Da det er et ønske å øke andelen utreisende Erasmus + studenter, 
premieres det med et høyere tilskudd, NOK 15.000. KDs uttellingen for utvekslingsstudenter blir 
styrket i 2020. 

Dette er HiØs satser i vår interne budsjettfordelingsmodell for 2019 og 2020 – dvs. det som 
videreformidles til avdelingene basert på resultater fra henholdsvis rapporteringsårene 2017 og 
2018:
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Utreisende Erasmus + studenter Øvrige inn - og utreisende 
utvekslingsstudenter

Total sum NOK

2018 13 studenter x 15 950 188 studenter x 10 650 2 209 550  

2017 3 studenter x 15 450  151 studenter x 10 300             1 601 650  

Utover kravet om at utvekslingsoppholdet skal ha en varighet på minimum 3 måneder, må 
mobiliteten finne sted innenfor rammen av et formalisert samarbeid – en samarbeidsavtale. Det er 
denne utvekslingen som rapporteres til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), og som 
det gis mobilitetstilskudd for. Det betyr at institusjonene ikke skal oppmuntre til «free movers», dvs. 
studenter som finner fram til et sted de ønsker å utveksle til, men som HiØ hverken har noen avtale 
med eller kunnskap om kvaliteten til. Et mål for HiØ bør derfor være å tilstrebe studentutvekslinger 
som finner sted innenfor faglig kvalitetssikrede samarbeidsavtaler. 

Basert på de nasjonale føringene og statistikken over, ser vi at HiØ har stort potensiale for å øke 
studentmobiliteten. Ifølge analysen til Diku nevnt over, tyder den på at «nøkkelen til økt 
studentmobilitet ligger i organiseringen og gjennomføringen av det enkelte studieprogrammet. Her 
spiller både kultur og struktur en viktig rolle». 

Hvilke tiltak kan HiØ iverksette for i større grad å innarbeide studentutveksling som en naturlig del av 
gradsstudiene? 

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til tiltaksplan der tiltakene blir beskrevet i påfølgende 
underpunkter. Gradsutdanninger ved HiØ med mye utveksling, blir fremmet som eksempler på god 
praksis tilknyttet de ulike tiltakene. Tiltaksplanen er også tilgjengelig i vedlegg 1. 

2.3 Oversikt over foreslåtte tiltak i prosjektperioden 2019-2020 

Nr. Tiltak Beskrivelse Ansvar 
1 Forankring i faglig ledelse

for å skape kvalitetskultur 
for utveksling. 

Studentmobilitet er et kollektivt 
ansvar ved HiØ. Det skal skapes et 
større faglig engasjement i 
kvalitetsarbeidet med å tilrettelegge 
for og motivere til økt antall 
utreisende studentutvekslinger. 
Utveksling skal være normalen og 
ikke unntaket. 

Det må avsettes nok ressurser til å 
tilrettelegge for utveksling. 

Ansatte må oppfordres til 
ansattmobilitet og knytte det til 
studentutveksling.  

Rektor
Dekan
Studieleder 
UKU 

2 Avtaleportefølje som 
styrker kvaliteten på 
utdanningen – med særlig 
fokus på Erasmus+. 

HiØ skal fortsette arbeidet med å få 
på plass gode utvekslingsavtaler i 
land og verdensdeler der vi ikke 
allerede har en tilfredsstillende 
avtaleportefølje samt se på 

Dekan
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team
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muligheten til å utvide allerede 
eksisterende samarbeidsavtaler. 

Faglig ledelse skal gjennomgå og 
kvalitetssikre hvilke 
samarbeidsavtaler som skal knyttes 
til studieprogrammene for å gi 
studenter faglig relevante 
utvekslingsopphold.

3 Tilrettelegge et 
utvekslingssemester i alle 
gradsutdanninger  
(heltid og deltid). 

Mange gradsutdanninger har 
tilrettelagt for et 
utvekslingssemester, men ikke alle. 
For å øke studentmobiliteten, må 
denne grunnpilaren på plass. 

Dekan
Studieleder 
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

4 Oversette relevante 
emnebeskrivelser til 
engelsk for å lette faglig 
forhåndsgodkjenning.   

Stadig flere samarbeidsinstitusjoner 
etterspør emnebeskrivelser på 
engelsk i forbindelse med faglig 
godkjenning. Det gjelder særlig 
tekniske emner. For å lette 
forhåndsgodkjenningen, bør 
engelske emnebeskrivelser være 
tilgjengelig på nett.

Studieleder 
Studieseksjonen 
Infoteam 

5 Fornye nettsidene om 
studentmobilitet 
vedrørende praktisk 
informasjon. 

Nettsidene skal ha god og ryddig 
informasjon om studentmobilitet. 
Nettsidene skal utformes slik at 
studenter finner informasjon 
tilpasset sitt studieprogram. 

Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

6 Publisere informasjon om 
samarbeidsinstitusjoner på 
nettsidene basert på 
mal foreslått av 
arbeidsgruppen. 

Utvalgte samarbeidsinstitusjoner 
skal presenteres på nettsidene 
basert på foreslått mal slik at 
nøkkelinformasjon er lett tilgjengelig 
for studenter, fagansatte og 
administrasjon.

Studieledere
Internasjonale 
koordinatorer på 
avdelingene 
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

7 Publisere informasjon om 
utveksling i studieplaner på 
nettsidene basert på mal 
foreslått av 
arbeidsgruppen. 

HiØ skal ha programspesifikk 
informasjon om utveksling for hver 
gradsutdanning på nettsidene basert 
på foreslått mal. 

Det skal framkomme hvilket 
semester studentene kan utveksle og 
til hvilke faglig kvalitetssikrede 
samarbeidsinstitusjoner i utlandet. 

Studieleder
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

8 Publisere 
utvekslingsrapporter på 
nettsidene tilknyttet 
studieprogrammene. 

Alle studenter skal skrive en rapport 
med relevant informasjon etter endt 
utveksling. 

Dette gjøres per i dag, men avtalene 
skal knyttes opp til 
studieprogramspesifikk informasjon 
og er relatert til tiltak 6 og 7. 

Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team
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9 Publisere videosnutt fra 
rektor som oppfordrer til 
utveksling. 

Som et ledd i å skape kultur for 
utveksling skal det lages en kort 
videosnutt på maks ett minutt fra 
rektor som oppfordrer studenter til å 
reise på utveksling, jfr. denne: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkVKTHGhAj0 

Videosnutten skal publiseres på 
hiof.no/utveksling

Rektor
Infoteamet 
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

10 Publisere filmsnutter fra 
utvekslingsstudenter på 
nettsidene. 

Studenter som er på utveksling skal 
motiveres til å lage filmsnutter som 
kan publiseres på nettsidene for å 
stimulere andre studenter til å 
utveksle.  

Utarbeidet mal for filmsnuttene skal 
publiseres på nett.

Fagansvarlige
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

11 Publisere programspesifikk 
informasjon om utveksling i 
Canvas. 

Canvas er en effektiv kanal for å nå 
programspesifikke målgrupper. 
Canvas skal utnyttes bedre med 
informasjon om utveksling.

Fagansvarlige

2.3.1 Tiltak 1: Forankring i faglig ledelse for å skape kvalitetskultur for utveksling

For å nå målene om internasjonalisering og utreisende studentutveksling som foreslått i 
stortingsmelding nr. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning", er det nødvendig med 
effektive tiltak som er forankret i institusjonsledelse, fagansatte og administrasjonen slik at man har 
en felles forståelse for hva som er målet og hvordan man sammen kan nå det. 

Det må skapes en kultur for at utveksling er normalen – og ikke unntaket.  
Det må avsettes nok ressurser til å tilrettelegge for utveksling 
Fagansatte må oppmuntres til å delta i internasjonale nettverk 

Per i dag blir studentene møtt med en klar oppfordring via rektors velkomsttale ved studiestart om å 
ta deler av studiene i utlandet. Det varierer imidlertid hvilken forventning studentene møter på 
avdelingene og hvor prioritert utveksling er i de ulike gradsutdanningene. Utveksling gjøres ofte til et 
administrativt, snarere enn et faglig anliggende. Mange studieledere, programkoordinatorer og 
fagansatte kjenner dermed ikke godt nok til avtaler og utvekslingsmuligheter.  

Ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) rapport 3-2019 «Hva hemmer og fremmer 
studentutveksling?  En analyse av data fra Studiebarometeret 2017», er det mye som tyder på «at 
det er en sammenheng mellom det å bli oppmuntret til å dra på utveksling og sannsynligheten for å 
gjøre det […] Samspillet mellom faglige ansatte og studenter på studieprogrammet ser også ut til å 
være viktig for å stimulere til utveksling, og vi finner at studenter som opplever å bli oppmuntret til å 
reise på utveksling også er de som er mer tilfreds med miljøet mellom studenter og faglig ansatte på 
studieprogrammet.» 

Faglig forankring i arbeidet med å tilrettelegge for og motivere studenter til utveksling er derfor et 
viktig virkemiddel for å øke studentmobiliteten. Det må skapes en forventning fra ledelse og 
fagansatte – i tillegg til administrasjonen - om at studenter skal utveksle i løpet av gradsutdanningen 
og at utveksling bidrar til å styrke kvaliteten i utdanningen. 
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Diku har utarbeidet ressursverktøyet «Utvekslingshåndboka» der de bruker det femårige 
masterprogrammet i rettsvitenskap på Universitet i Bergen som eksempel på noen som har lykkes 
med studentutveksling. Fakultetet har gjennom mange år utviklet en kultur for at det er viktig å ta 
deler av studiene ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet. De er opptatt av at det skal være avsatt 
nok ressurser til å jobbe med studentmobilitet. Samspillet mellom ledelse, fagansvarlig og 
administrasjon er sentralt i denne kvalitetskulturen. Resultatet er at nesten 50 prosent av 
gradsstudentene har vært på utveksling. Denne organiseringen på fakultetsnivå kommer i tillegg til 
UiBs sentrale «Internasjonalt senter» med oppgaver innen: a) Internasjonale samarbeidsavtaler og 
partnerskap, b) rådgivning til mobile forskere og c) studentmobilitet.  

Et eksempel på god praksis ved HiØ er avdeling for helse – og velferdsfag (HV) der utreisende 
studentmobilitet er et prioritert område i faglig ledelse. De har opprettet et internasjonalt team som 
består av prodekan for utdanning (leder), to faglige internasjonale koordinatorer (2 x 30 prosent 
stilling), to ansatte i lokal studiestedsadministrasjon, en ansatt fra Internasjonalt team i 
Studieseksjonen og prodekan for FoU. Faglig ledelse og internasjonale koordinatorer på avdelingen 
tar bl.a. ansvar for å holde stand ved studiestart, promotere utveksling i alle kull hvert år, skreddersy 
programspesifikk informasjon om utveksling i Canvas i tillegg til at de bruker tidligere 
utvekslingsstudenter i informasjonsarbeidet. Som en følge av denne satsingen, ser det ut til at 
avdelingen får en markant økning i antall utreisende utvekslingsstudenter i rapporteringsåret 2019.  

Disse eksemplene viser også hvor viktig det er å tilrettelegge for nok ressurser i arbeidet med å øke 
antall utreisende studenter og at det er et kollektivt ansvar å skape kultur for at dette er et prioritert 
område. Ressursene må styrkes både på fagavdelingene og sentralt hos Internasjonalt team i 
Studieseksjonen som bl.a. kan fungere som rådgivere overfor avdelingene. Ifølge Dikus 
«Utvekslingshåndbok» fungerer mobilitetsapparatet best der det er avsatt tilstrekkelige ressurser og 
at det er et samarbeid mellom ledelse, fagansatte og administrasjonen. 

Faglig forankring er også et krav i Kvalitetsmeldingen: «Alle studieprogrammer i norsk høyere 
utdanning skal tilbys av fagmiljøer som aktivt deltar i internasjonale samarbeid og relevante 
nettverk». Internasjonale samarbeidsavtaler kan styrke HiØs deltakelse i internasjonale 
samarbeidsprosjekter som er utformet for å stimulere koblingen mellom utdanning og forskning og 
styrke samarbeidet mellom norske fagmiljøer og samarbeidsinstitusjoner i utlandet.  

Virkemidler er blant annet deltakelse i Erasmus+. Den europeiske studien av effekt (impact), «EU 
publications Erasmus+ Higher Education Impact Study Final Report», av Erasmus+ innen høyere 
utdanning viser at samarbeid mellom universiteter støttet av Erasmus+ fører til økt kvalitet, relevans, 
nytenkning og innovasjon samt tilgjengelighet i høyere utdanning i Europa. 

Denne konklusjonen er støttet i Dikus rykende ferske rapport «Norges tilslutning til EUs 
utdanningsprogram 2021-2027. Et kunnskapsgrunnlag. Rapportserie Nr. 10|2019» som viser at 
programmet har vært viktig for Norge og at deltakelse bidrar til å styrke kvaliteten i norsk høyere 
utdanning blant annet på grunn av studentmobilitet og nettverksbygging for universiteter og 
høyskoler.   

Et virkemiddel for å utvikle eller utvide faglige nettverk er ansattmobilitet innenfor Erasmus+. 
Ansatte må oppfordres til selv å utveksle til læresteder hvor vi sender eller kan sende studenter 
og/eller til å motta gjesteforelesere i egen undervisning som kan motivere studenter til å utveksle til 
den aktuelle institusjonen. Det er et ønske både fra KD og HiØ å øke utreisende studentmobilitet 
innenfor Erasmus+ programmet. Ansattmobilitet kan bidra til å bli bedre kjent med 
samarbeidsinstitusjonene og fagansatte har større grunnlag for å promotere institusjonen som 
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utvekslingsdestinasjon i undervisningen. Ansattmobilitet kan brukes som et verktøy til både 
nettverksbygging og til å utarbeide fagpakker ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet. 

Mange fagansatte deltar i internasjonale nettverk som kanskje per i dag ikke er utnyttet godt nok til å 
inkludere studentmobilitet – her kan faglig ledelse i samarbeid med Internasjonalt team i 
Studieseksjonen se på nye muligheter for studentmobilitet. 

Internasjonale nettverk er viktig ikke bare i forbindelse med søknader om midler der koblingen 
mellom studentmobilitet, ansattmobilitet og forskning blir stadig viktigere, men også i forbindelse 
med internasjonale samarbeidsavtaler som er en forutsetning for akkreditering av nye 
gradsutdanninger og mobilitet. Vi skal se nærmere på samarbeidsavtaler i neste punkt.

2.3.2 Tiltak 2: HiØ skal ha en avtaleportefølje som styrker kvaliteten på utdanningen – med
  særlig fokus på Erasmus+ 

En nøkkelfaktor for vellykket studentmobilitet er faglig forankrede og kvalitetssikrede samarbeids-
avtaler som kan gi studentene gode fagkunnskaper når de er på utveksling. Ifølge Forskrift om tilsyn i 
utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) skal høyere utdanningsinstitusjoner 
sikre at: 

studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold 
gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av utvekslingsoppholdet er sikret 
av studiemiljøets fagmiljø. 

Mange gradsutdanninger har det på plass, mens andre må tilstrebe å forbedre avtaleporteføljen. Her 
kan man i stor grad påvirke læringsutbyttet dersom man gjør et godt håndverk med avtaler og 
samarbeidspartnere. 

I gradsutdanninger der fagansatte har et godt internasjonalt nettverk er det enklere å inngå 
samarbeidsavtaler for studentmobilitet. Der det ikke er et utstrakt internasjonalt nettverk, kan det 
være utfordrende å finne samarbeidsinstitusjoner som tilbyr relevante emner på riktig nivå og til 
riktig semester – særlig i forbindelse med akkrediteringssøknader til NOKUT.  

I noen gradsutdanninger har det ikke vært kultur for å sette av tid til å kvalitetssikre allerede 
eksisterende eller nye samarbeidsavtaler når det kommer til faglig utbytte. Dersom vi skal øke 
utreisende studentmobilitet, må det være enkelt for studentene å reise ut. Mange faller fra dersom 
det blir for komplisert, særlig når det gjelder fagvalg. Utvekslingsopphold er å betrakte som et faglig 
veivalg – i tillegg til generisk kompetanse – som skal innpasses som en del av utdanningsplanen. Det 
krever veiledning fra både fagmiljø og administrasjon for å kvalitetssikre utvekslingen. 

NOKUT krever juridisk bindende avtaler som søker er kontraktspart i, dvs. avtaler som er inngått og 
signert (herunder med forbehold om akkreditering). Fordelen med en skriftlig avtale er å kunne 
forhåndsavklare forhold som påvirker studentens utvekslingsopphold ved vertsinstitusjonen for 
bedre å kunne kvalitetssikre utvekslingsoppholdet. Ikke bare emnene må kvalitetssikres, men man 
må også forsikre seg om at partnerinstitusjonen tilbyr relevante emner i det anbefalte semesteret, at 
de tilbys på et språk som studenten behersker og at semesterordningen er forenlig med studiene ved 
HiØ.   

I gradsutdanninger der det per i dag er få samarbeidsavtaler, bør det være et mål å identifisere minst 
tre faglig kvalitetssikrede samarbeidsinstitusjoner tilknyttet hver gradsutdanning, hvorav minst en 
skal være til en Erasmus + samarbeidsinstitusjon. 

998



10 
 

Særlig Erasmus+ samarbeidsinstitusjoner krever gjensidighet i avtalen. Det betyr at avdelingene må 
tilstrebe å tilby relevante emner på engelsk eller praksisopphold for innkomne studenter for å være 
attraktive samarbeidspartnere overfor relevante institusjoner i utlandet.  

Faglig ledelse, fagansatte og administrasjonen skal kjenne samarbeidsavtalene sine godt slik at man i 
fellesskap kan oppmuntre til studentmobilitet. Som et ledd i dette, skal informasjon om 
samarbeidsavtalene publiseres på nett i tilknytning til den enkelte gradsutdanning slik at 
informasjonstilgjengeligheten blir bedre for både studenter og ansatte.    

Per i dag er oversikt over HiØs samarbeidsavtaler tilgjengelig her: 
https://www.hiof.no/studier/utveksling/Utvekslingsavtaler/

2.3.3 Tiltak 3: Tilrettelegge et utvekslingssemester i alle gradsutdanninger (heltid og deltid)
 
Et av de viktigste virkemidlene for økt studentmobilitet er struktur. Gradsutdanningene må 
struktureres slik at det legges opp til å reise ut et semester innenfor det ordinære studieløpet til gode 
samarbeidsinstitusjoner. 

Studietilsynsforskriften vektlegger følgende to punkter under § 2-2 Krav til studietilbudet:  

Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart.  
Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.  

Det bør tilstrebes å tilrettelegge for et mobilitetsvindu som i størst mulig grad skal være åpent, det 
vil si uten obligatoriske emner eller emner som vanskelig lar seg erstatte ved en 
samarbeidsinstitusjon.  

Er det et studieprogram som har 30 studiepoeng valgfrie emner, bør disse legges til samme semester 
og ikke spres utover flere semestre. En slik oppbygging vil være mer bærekraftig og gjøre oss mindre 
sårbare når samarbeidsinstitusjonen endrer sitt fagtilbud uten å informere oss i forkant.  

Gradsutdanningen skal også beskrive hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. Et 
utvekslingssemester for studieopphold bør tilrettelegges i:  

4. semester på bachelornivå 
2. semester på masternivå 

Tilrettelegging av utveksling et vårsemester skal sikre at studenter kan tilbringe hele semesteret ved 
en samarbeidsinstitusjon i utlandet uten å måtte forkorte eller avbryte utvekslingsoppholdet på 
grunn av ulik semesterinndeling i Norge og andre land. Et høstsemester ved høyere 
utdanningsinstitusjoner i Europa strekker seg gjerne fra september/oktober til februar/mars. Da det 
er et mål for HiØ å øke antall utreisende studentutvekslinger innenfor Erasmus+ programmet, bør 
studieplanen tilrettelegge for studieopphold et vårsemester. 

Når et utvekslingssemester er godt tilrettelagt i gradsutdanningen må studenter bli møtt med en 
forventning om å utveksle det aktuelle semesteret.  

Et godt eksempel ved HiØ er Bachelor i internasjonal kommunikasjon ved Avdeling for økonomi, 
språk og samfunnsfag (ØSS) som har tilrettelagt for obligatorisk utveksling 4. semester med valgfrie 
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emner innenfor studieporteføljen som kan tas ved utvalgte samarbeidsinstitusjoner i utlandet. 
Fagansatte er tydelige på at andelen utvekslingsstudenter ikke hadde vært så høy dersom det ikke 
hadde vært obligatorisk.  

Et annet godt eksempel på god praksis er den femårige grunnskolelærerutdanningen ved Avdeling 
for lærerutdanning som har tilrettelagt for utveksling 6. semester med valgemner. Det fleksible 
semesteret gjør at studenter kan utveksle til mange av HiØs samarbeidsinstitusjoner, noe som gjør 
det spennende for studentene. Vi ser en særlig økning i utvekslinger til Erasmus+ 
samarbeidsinstitusjoner. Studentene blir møtt med en forventning om å utveksle 6. semester. Da 
utdanningen er et femårig løp, går det greit å tilrettelegge for utveksling 6. semester.  

Utfordringer: 
Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge for utveksling 4. semester på bachelornivå, anbefales 
utveksling 5. semester for å gi studenter tid til å organisere og planlegge utvekslingsoppholdet. Det 
bør da tilstrebes å inngå Erasmus + samarbeidsavtaler i Norden og samarbeidsavtaler i andre land 
som har tilsvarende semesterinndeling som HiØ.  

Til treårige bachelorløp, fraråder vi studieopphold 6. semester, dvs. siste semester, da 
samarbeidsinstitusjonen ofte ikke greier å sende karakterutskrift for innpassing i tide til første juli 
som er frist for studentene til å søke videre på mastergrad. Studentene kvier seg også for å utveksle 
siste semester da de gjerne vil bruke semesteret til å søke på jobb dersom videre studier ikke er 
aktuelt. Vi kan heller ikke bruke studentene som ikke lenger er tilknyttet HiØ til markedsføring 
overfor nye, potensielle utvekslingsstudenter.   

Når det gjelder obligatoriske emner, så er det uheldig å legge et eller flere obligatoriske emner til 
utvekslingssemesteret. Dersom det kreves at studenter tar obligatoriske emner i utlandet, må 
avtalene være tilrettelagt for det. Erfaring viser at det kan være utfordrende og tidkrevende å finne 
tilsvarende emner ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet på riktig nivå og semester. Mange har også 
krav til forkunnskaper som våre studenter ikke nødvendigvis tilfredsstiller. Det bør ikke være slik at 
studentene får mye ekstraarbeid med å finne fram til emner som kan godkjennes for at de skal 
utvikle kompetansen og ferdighetene som er beskrevet i læringsutbyttet til studieprogrammet. Det 
kan være en faktor som gjør at studenter kvier seg for å utveksle. Det må derfor tilstrebes å 
utarbeide fagpakker – som gir rom for endring ved samarbeidsinstitusjonen - for studenter der det er 
lagt obligatoriske emner utvekslingssemesteret. Det må også tilses at de får riktig antall studiepoeng 
innenfor et fagområde dersom det er et krav for å søke videre på en mastergrad.  

Det er også uheldig å forvente at studenter skal ta et obligatorisk emne ved HiØ i løpet av 
studieoppholdet. Studenter opplever at studiebelastningen ute kan være mer krevende enn ved HiØ. 
Dersom de må følge et emne for eksempel online ved HiØ i tillegg til fulltidsstudier ute, kan det 
medføre forsinkelser i studiene. Det skal ikke være slik at studenter må velge mellom utveksling eller 
å fullføre gradsutdanningen på normert tid. Mange av våre samarbeidsinstitusjoner krever at 
studentene skal ta emner på fulltid ved vertsinstitusjonen – særlig land som krever visum. Det bør 
derfor tilstrebes å legge obligatoriske emner i et annet semester enn utvekslingssemesteret. 

Studier på deltid 
Også studier på deltid må tilrettelegge for et utvekslingssemester. Det bør da legges opp til at 
studentene kan ta studier på fulltid utvekslingssemesteret – særlig til land som krever visum. 
Studentene kan få støtte fra Lånekassen basert på studiepoengproduksjon.  

Se vedlegg 2: Veiledning for hvordan utveksling strategisk kan tilrettelegges i studieplaner. 
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2.3.4 Tiltak 4: Oversette relevante emnebeskrivelser til engelsk for å lette faglig
forhåndsgodkjenning.   

I forbindelse med faglig forhåndsgodkjenning ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet, er det stadig 
flere som etterspør emnebeskrivelser på engelsk slik at de kan vurdere om våre studenter 
tilfredsstiller krav til forkunnskaper. Det gjelder særlig tekniske og økonomisk-administrative emner.  

For å lette prosessen rundt forhåndsgodkjenningen, bør relevante emnebeskrivelser oversettes til 
engelsk og gjøres tilgjengelig på nettsidene. Den engelske versjonen foreslås tilgjengelig fra den 
norske emnesøkemotoren ved at man f.eks. velger engelsk versjon derfra. Dette for å unngå at 
emner undervist på norsk forveksles med emner undervist på engelsk som er tilgjengelige på de 
engelske nettsidene under informasjon til innreisende utvekslingsstudenter.  

Studieseksjonen og Infoteamet har hatt et møte om dette for å vurdere løsninger.  

2.3.5 Tiltak 5: Fornye nettsidene om studentmobilitet vedrørende praktisk informasjon

Arbeidet med å fornye nettsidene om studentmobilitet er allerede satt i gang. Det har bl.a. blitt 
utarbeidet: 

Online søknadsskjema for utveksling: https://www.hiof.no/studier/utveksling/
Online søknadskjema om HiØ-stipend: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/finansiering/hio-stipend.html

I tillegg har det blitt publisert ny informasjon om f.eks.: 

Erasmus + stipend: https://www.hiof.no/studier/utveksling/erasmus-stipend/ 
Finansiering og eksempler på finansiering: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/finansiering/  
Faglig forhåndsgodkjenning: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/faglig-forhandsgodkjenning/
Forsikring: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-utvekslingsoppholdet/forsikring/
Vaksiner og medisin: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/vaksiner-og-medisin/
Tilretteleggingsbehov: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/tilretteleggingsbehov/
Beredskapsavtale med Sjømannskirken og app: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/last-ned-sjomannskirkens-app-pa-mobiltelefonen/ 
Språkkrav, språkstipend og språkkurs: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/sprakkrav-sprakstipend-sprakkurs/ 
Semesterregistrering: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-
utvekslingsoppholdet/semesterregistrering%20i%20utvekslingsperioden/
Visum: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-utvekslingsoppholdet/visum/
Pass: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-utvekslingsoppholdet/pass/
Reise/flybillett: https://www.hiof.no/studier/utveksling/for-utvekslingsoppholdet/reise-
flybillett/
Studentrapporter i ny drakt: https://www.hiof.no/studier/utveksling/studentrapporter-og-
blogger/ 
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Ytterligere praktisk informasjon skal inkluderes (bl.a. beredskap) og nettsidene skal struktureres 
slik at det er enkelt for studenter å finne fram. Tiltak 6-10 skal bidra med programspesifikk 
informasjon og motivasjon. 

2.3.6 Tiltak 6: Publisere informasjon om samarbeidsinstitusjoner på nettsidene basert på
  mal foreslått av arbeidsgruppen

Se vedlegg 3 (kommer).  
Eksempel: https://www.hiof.no/studier/utveksling/Utvekslingsavtaler/Test.html

2.3.7 Tiltak 7: Publisere informasjon om utveksling i studieplaner på nettsidene basert på 
mal foreslått av arbeidsgruppen

Se vedlegg 4 (kommer) 
I tillegg til informasjon om hvilket semester det er tilrettelagt for utveksling, som blir publisert på 
nettsidene via FS, anbefaler arbeidsgruppen å sette inn lenker som viser til: 

Oversikt over hvilke samarbeidsinstitusjoner studentene kan utveksle til på det aktuelle 
studieprogrammet 
Studentrapporter som er aktuelle for gradsutdanningen (søkemotor) 
Lenke til hiof.no/utveksling 

Foreløpig eksempel:  
https://www.hiof.no/studier/utveksling/Utvekslingsavtaler/studieopphold-i-utlandet_test.html

2.3.8 Tiltak 8: Publisere utvekslingsrapporter på nettsidene tilknyttet studieprogrammene 

Som et ledd i å motivere studenter til å ta deler av studiene i utlandet, har HiØ innført et HiØ-stipend 
på NOK 7.500. Stipendet skal forbeholdes studenter som utveksler i minst 3 måneder til en 
samarbeidsinstitusjon i utlandet.  
 
Et av kravene for å få stipend er å skrive en rapport med relevant informasjon etter endt utveksling 
som blir publisert på nettsidene. Det er nyttig både for studenter og ansatte for å få tilbakemelding 
om kvaliteten på oppholdet. 

Studentrapportene om utveksling brukes aktivt i informasjonsarbeidet. Her kan potensielle 
utvekslingsstudenter finne oppdatert informasjon om relevante samarbeidsinstitusjoner i utlandet 
som bl.a. evaluering av emner, mottaksapparat, informasjon om boligforhold, sosialt liv på campus, 
generelt utbytte, etc. Rapportene kan bidra til at flere studenter ønsker å utveksle – det vitner særlig 
en av rapportene om: 

«Jeg var i stor tvil før jeg dro. Jeg leste igjennom alle rapportene tidligere studenter hadde skrevet og 
det som gikk igjen var at hvis du var usikker, så bør du dra. Jeg kan si med hånden på hjertet at jeg står 
for dette. Er du usikker, så dra!» 

Publisering av rapporter gjøres per i dag, men avtalene skal knyttes opp til gradsutdanningsspesifikk 
informasjon som er relatert til tiltak 6 og 7. For at studenter enkelt skal finne fram til rapporter 
knyttet til gradsutdanningen sin og aktuell samarbeidsinstitusjon i utlandet, skal det utarbeides en 
søkemotor. 
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2.3.9 Tiltak 9: Publisere videosnutt fra rektor som oppfordrer til utveksling

Som et ledd i å skape kultur for utveksling skal det lages en kort videosnutt på maks ett minutt fra 
rektor som oppfordrer studenter til å reise på utveksling, jfr. denne fra tidligere kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen: https://www.youtube.com/watch?v=bkVKTHGhAj0

Videosnutten publiseres på hiof.no/utveksling 

2.3.10 Tiltak 10: Publisere filmsnutter fra utvekslingsstudenter på nettsidene

Studenter som er på utveksling skal motiveres til å lage filmsnutter som kan publiseres på nettsidene 
for å stimulere andre studenter til å utveksle.  

Både HV og ØSS har tatt i bruk filmsnutter i henholdsvis Canvas og Facebookgrupper.  

For at studentene skal vite hvordan de skal utarbeide en filmsnutt, har arbeidsgruppen utarbeidet 
følgende forslag til mal: 

Presentasjon ved navn 
Informasjon om hvilket studieprogram studenten er tilknyttet 
Navn på utvekslingsinstitusjonen/praksisstedet 
Kort informasjon om utvekslingsinstitusjonen/praksisstedet 
Mottaksapparat 
Boligforhold 
Sosialt liv på campus/praksissted 
Anbefaler de utveksling til andre studenter? 

Malen skal publiseres på nettsidene, jfr. mal for utvekslingsrapporter. 

2.3.11 Tiltak 11: Publisere programspesifikk informasjon om utveksling i Canvas 

Canvas er en effektiv kanal for å nå programspesifikke målgrupper. 

Et godt eksempel er HV som har publisert informasjon om utveksling for ulike gradsutdanninger i 
Canvas. Det er faglig internasjonale koordinatorer på avdelingen som står for informasjonen. Da 
dette ser ut til å ha vært en vellykket ordning, anbefaler arbeidsgruppen at flere følger i HVs fotspor. 

Det kan være enklere å publisere informasjon i Canvas etter at informasjon om utveksling i ulike 
studieprogram har blitt publisert på nettsidene.  

Oppsummering 

I denne rapporten har vi foreslått tiltak med mål å øke studentmobiliteten ved HiØ. Vi har sett på 
hvilke endringer som må gjøres i studieplanen for å få til tydelige mobilitetsvindu i gradsutdanningen 
med faglig kvalitetssikrede samarbeidsavtaler. Vi har sett at forventninger og faglig forankring virker, 
dvs. studenter må allerede i velkomsttaler til studier bli møtt med en klar forventning om at 
utveksling er normalen – både fra rektor, avdelingsledelsen, fagansatte og administrasjon. 
Orienteringsmøter om utveksling må bli holdt allerede første semester. Internasjonalt team i 
Studieseksjonen holder informasjonsmøte en gang i starten av hvert semester, men også fagansatte 
må gjøre tilsvarende på avdelingene. Her må tidligere utvekslingsstudenter involveres – både på 
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informasjonsmøter og ved at de skriver rapport etter endt utveksling som publiseres på nettsidene. 
Nettsidene må fornyes slik at de er tilpasset studieprogrammet. Det bør være en vekselvirkning 
mellom god og ryddig informasjon på nett – og i Canvas - sammen med god og tilgjengelig veiledning. 
Skal man nå målet om å øke utreisende studentmobilitet må det avsettes tilstrekkelige ressurser. Det 
viser eksemplene på god praksis som beskriver hva de som har lykkes med studentutveksling gjør. 
 

Referanser
 
Stortingsmelding nr. 4 (2018–2019) «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028»: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/ 

EU publications The Erasmus+ impact study. Effect of mobility on the skills and employability of 
students and the internationalisation of higher education institutions (2017): 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/13031399-9fd4-11e5-8781-01aa75ed71a1

HiØs Aktivitetsplan 2019: 
https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-
rapporter/aktivitetsplaner/aktivitetsplan_og_budsjettrammer_2019.pdf 

Stortingsmelding nr. 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning»:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/ 

Dikus rapportserie «Norske studenter på utveksling. Variasjoner mellom institusjoner og fagområder. 
Rapportserie Nr. 1 | 2019»:  
https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-01-2019-norske-studenter-paa-utveksling

Wiggen, Kjersti Stabell (2019): «Hva hemmer og fremmer studentutveksling?  En analyse av data fra 
Studiebarometeret 2017», Nokut rapport 3-2019. 
https://www.nokut.no/globalassets/studiebarometeret/2019/hva-hemmer-og-fremmer-
studentutveksling-studiebarometeret_3-2019.pdf

Dikus «Utvekslingshåndbok»:  
https://diku.no/ressurser-og-verktoey/utvekslingshaandboka#content-section-0

EU publications Erasmus+ Higher Education Impact Study Final Report (2019): 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1

Dikus rapportserie «Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027. Et kunnskapsgrunnlag. 
Rapportserie Nr. 10  | 2019»:https://diku.no/rapporter/norges-tilslutning-til-eus-
utdanningsprogram-2021-2027-et-kunnskapsgrunnlag

Studietilsynsforskriften (2017): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137  

HiØs studentrapporter: https://www.hiof.no/studier/utveksling/studentrapporter-og-blogger/  

1004



16 
 

Vedlegg 1 

Tiltaksplan for utreisende studentmobilitet 2019-2020 
Nr. Tiltak Beskrivelse Ansvar 
1 Forankring i faglig ledelse

for å skape kvalitetskultur 
for utveksling. 

Studentmobilitet er et kollektivt 
ansvar ved HiØ. Det skal skapes et 
større faglig engasjement i 
kvalitetsarbeidet med å tilrettelegge 
for og motivere til økt antall 
utreisende studentutvekslinger. 
Utveksling skal være normalen og 
ikke unntaket. 

Det må avsettes nok ressurser til å 
tilrettelegge for utveksling. 

Fagansatte må oppmuntres til å 
delta i internasjonale nettverk. 

Rektor
Dekan
Studieleder 
UKU 

2 Avtaleportefølje som 
styrker kvaliteten på 
utdanningen – med særlig 
fokus på Erasmus+. 

HiØ skal fortsette arbeidet med å få 
på plass gode utvekslingsavtaler i 
land og verdensdeler der vi ikke 
allerede har en tilfredsstillende 
avtaleportefølje. 

Faglig ledelse skal gjennomgå og 
kvalitetssikre hvilke 
samarbeidsavtaler som skal knyttes 
til studieprogrammene for å gi 
studenter faglig relevante 
utvekslingsopphold. 

Dekan
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

3 Tilrettelegge et 
utvekslingssemester i alle 
gradsutdanninger  
(heltid og deltid). 

Mange gradsutdanninger har 
tilrettelagt for et 
utvekslingssemester, men ikke alle. 
For å øke studentmobiliteten, må 
denne grunnpilaren på plass. 

Dekan
Studieleder
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

4 Oversette relevante 
emnebeskrivelser til 
engelsk for å lette faglig 
forhåndsgodkjenning.   

Stadig flere samarbeidsinstitusjoner 
etterspør emnebeskrivelser på 
engelsk i forbindelse med faglig 
godkjenning. Det gjelder særlig 
tekniske emner. For å lette 
forhåndsgodkjenningen, bør 
engelske emnebeskrivelser være 
tilgjengelig på nett.

Studieleder 
Studieseksjonen 
Infoteam 

5 Fornye nettsidene om 
studentmobilitet 
vedrørende praktisk 
informasjon. 

Nettsidene skal ha god og ryddig 
informasjon om studentmobilitet. 
Nettsidene skal utformes slik at 
studenter finner informasjon 
tilpasset sitt studieprogram. 

Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

6 Publisere informasjon om 
samarbeidsinstitusjoner på 

Utvalgte samarbeidsinstitusjoner 
skal presenteres på nettsidene 

Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

1005



17 
 

nettsidene basert på 
mal foreslått av 
arbeidsgruppen. 

basert på foreslått mal slik at 
nøkkelinformasjon er lett tilgjengelig 
for studenter, fagansatte og 
administrasjon.

7 Publisere informasjon om 
utveksling i studieplaner på 
nettsidene basert på mal 
foreslått av 
arbeidsgruppen. 

HiØ skal ha programspesifikk 
informasjon om utveksling for hver 
gradsutdanning på nettsidene basert 
på foreslått mal. 

Det skal framkomme hvilket 
semester studentene kan utveksle og 
til hvilke faglig kvalitetssikrede 
samarbeidsinstitusjoner i utlandet. 

Studieleder 
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

8 Publisere 
utvekslingsrapporter på 
nettsidene tilknyttet 
studieprogrammene. 

Alle studenter skal skrive en rapport 
med relevant informasjon etter endt 
utveksling. 

Dette gjøres per i dag, men avtalene 
skal knyttes opp til 
studieprogramspesifikk informasjon 
og er relatert til tiltak 6 og 7. 

Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

9 Publisere videosnutt fra 
rektor som oppfordrer til 
utveksling. 

Som et ledd i å skape kultur for 
utveksling skal det lages en kort 
videosnutt på maks ett minutt fra 
rektor som oppfordrer studenter til å 
reise på utveksling, jfr. denne: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkVKTHGhAj0 

Videosnutten skal publiseres på 
hiof.no/utveksling  

Rektor
Infoteamet 
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

10 Publisere filmsnutter fra 
utvekslingsstudenter på 
nettsidene. 

Studenter som er på utveksling skal 
motiveres til å lage filmsnutter som 
kan publiseres på nettsidene for å 
stimulere andre studenter til å 
utveksle.  

Utarbeidet mal for filmsnuttene skal 
publiseres på nett.

Fagansvarlige
Studieseksjonen ved 
Internasjonalt team

11 Publisere programspesifikk 
informasjon om utveksling i 
Canvas. 

Canvas er en effektiv kanal for å nå 
programspesifikke målgrupper. 
Canvas skal utnyttes bedre med 
informasjon om utveksling.

Fagansvarlige
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Vedlegg 2:  

Veiledning for hvordan utveksling kan tilrettelegges i studieplaner
 
Et av de viktigste virkemidlene for økt studentmobilitet er struktur. Gradsutdanningene må 
struktureres slik at det legges opp til å reise ut et semester innenfor det ordinære studieløpet til gode 
samarbeidsinstitusjoner. 

Studietilsynsforskriften vektlegger følgende to punkter under § 2-2 Krav til studietilbudet:  

Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, 
omfang og egenart.  
Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.  

Det bør tilstrebes å tilrettelegge for et mobilitetsvindu som i størst mulig grad skal være åpent, det 
vil si uten obligatoriske emner eller emner som vanskelig lar seg erstatte ved en 
samarbeidsinstitusjon.  

Er det et studieprogram som har 30 studiepoeng valgfrie emner, bør disse legges til samme semester 
og ikke spres utover flere semestre. En slik oppbygging vil være mer bærekraftig og gjøre oss mindre 
sårbare når samarbeidsinstitusjonen endrer sitt fagtilbud uten å informere oss i forkant.  

Gradsutdanningen skal også beskrive hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig. Et 
utvekslingssemester for studieopphold bør tilrettelegges i:  

4. semester på bachelornivå 
2. semester på masternivå 

Tilrettelegging av utveksling et vårsemester skal sikre at studenter kan tilbringe hele semesteret ved 
en samarbeidsinstitusjon i utlandet uten å måtte forkorte eller avbryte utvekslingsoppholdet på 
grunn av ulik semesterinndeling i Norge og andre land. Et høstsemester ved høyere 
utdanningsinstitusjoner i Europa strekker seg gjerne fra september/oktober til februar/mars. Da det 
er et mål for HiØ å øke antall utreisende studentutvekslinger innenfor Erasmus+ programmet, bør 
studieplanen tilrettelegge for studieopphold et vårsemester. 

Utfordringer: 
Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge for utveksling 4. semester på bachelornivå, anbefales 
utveksling 5. semester for å gi studenter tid til å organisere og planlegge utvekslingsoppholdet. Det 
bør da tilstrebes å inngå Erasmus + samarbeidsavtaler i Norden og andre land som har tilsvarende 
semesterinndeling som HiØ.  

Til treårige bachelorløp, fraråder vi studieopphold 6. semester, dvs. siste semester, da 
samarbeidsinstitusjonen ofte ikke greier å sende karakterutskrift for innpassing i tide til 1. juli som er 
frist for studentene til å søke videre på mastergrad. Studentene kvier seg også for å utveksle siste 
semester da de gjerne vil bruke semesteret til å søke på jobb dersom videre studier ikke er aktuelt. Vi 
kan heller ikke bruke studentene som ikke lenger er tilknyttet HiØ til markedsføring overfor nye, 
potensielle utvekslingsstudenter.   
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Når det gjelder obligatoriske emner, så er det uheldig å legge et eller flere obligatoriske emner til 
utvekslingssemesteret. Dersom det kreves at studenter tar obligatoriske emner i utlandet, må 
avtalene være tilrettelagt for det. Erfaring viser at det kan være utfordrende og tidkrevende å finne 
tilsvarende emner ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet på riktig nivå og semester. Mange har også 
krav til forkunnskaper som våre studenter ikke nødvendigvis tilfredsstiller. Det bør ikke være slik at 
studentene får mye ekstraarbeid med å finne fram til emner som kan godkjennes for at de skal 
utvikle kompetansen og ferdighetene som er beskrevet i læringsutbyttet til studieprogrammet. Det 
kan være en faktor som gjør at studenter kvier seg for å utveksle. 

Det er også uheldig å kreve at studenter skal ta et obligatorisk emne ved HiØ i løpet av 
studieoppholdet. Studenter opplever at studiebelastningen ute kan være mer krevende enn ved HiØ. 
Dersom de må følge et emne for eksempel online ved HiØ i tillegg til fulltidsstudier ute, kan det 
medføre forsinkelser i studiene. Det skal ikke være slik at studenter må velge mellom utveksling eller 
å fullføre gradsutdanningen på normert tid. Mange av våre samarbeidsinstitusjoner krever at 
studentene skal ta fulltid hos dem utvekslingssemesteret – særlig land som krever visum.  

Studier på deltid 
Også studier på deltid må tilrettelegge for et utvekslingssemester. Det bør da legges opp til at 
studentene kan ta studier på fulltid utvekslingssemesteret – særlig til land som krever visum. 
Studentene kan få støtte fra Lånekassen basert på studiepoengproduksjon.  
 
Samarbeidsavtaler 
En nøkkelfaktor for vellykket studentmobilitet er faglig forankrede og kvalitetssikrede samarbeids-
avtaler som kan gi studentene gode fagkunnskaper når de er på utveksling. Ifølge Forskrift om tilsyn i 
utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) skal høyere utdanningsinstitusjoner 
sikre at: 

studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold 
gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av utvekslingsoppholdet er sikret 
av studiemiljøets fagmiljø. 

NOKUT krever juridisk bindende avtaler som søker er kontraktspart i, dvs. avtaler som er inngått og 
signert (herunder med forbehold om akkreditering).  

Fordelen med en skriftlig og faglig avtale er å kunne forhåndsavklare forhold som påvirker 
studentens utvekslingsopphold ved vertsinstitusjonen samt plikter og rettigheter for bedre å kunne 
kvalitetssikre utvekslingsoppholdet. Ikke bare fagene må kvalitetssikres, men man må også forsikre 
seg om at partnerinstitusjonen tilbyr relevante emner i det anbefalte semesteret, at de tilbys på et 
språk som studenten behersker og at semesterordningen er forenlig med studiene ved HiØ.   
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Nettside om tudentombudet 

https://www.hiof.no/om/organisasjon/studentombud/ 
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1. Studieprogram: 
 
Videreutdanning i akuttsykepleie kull 2018 
 

2. Deltagere: 
 
Ekstern programsensor og leder av arbeidet: Dag-Gunnar Stubberud, førstelektor ved OsloMet-
storbyuniversitetet.  
Vitenskapelig ansatt: Tove Gulbrandsen, førstelektor ved HiØ 
Vitenskapelig ansatt: Finn Samuelsen, førstelektor ved HiØ 
Studieenheten ved HiØ: Gro Telhaug, rådgiver 
Arbeidsliv: Vibeke Jahle, fagsykepleier operasjon, Sykehuset Østfold Moss 
Studentrepresentant: Helene Berge Hansen, student ved videreutdanningen i akuttsykepleie kull 
2018 
Lokal studieadministrasjon ved HiØ: Elin G. Kristensen, rådgiver 
 

 

3. Tema for evalueringen: 
 
Avdelingen avgjør, i dialog med evalueringspanelet, om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av evalueringen, eksempelvis:  
 

Faglig innhold og organisering 
Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Vurderingsordning og former 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Arbeidslivsrelevans 

 
Mandatet for arbeidet var å evaluere alle temaene! 
 

 
 

4. Vurdering av prosess og grunnlagsmateriale: 
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon, slik som:  
  

Studieplan med emnebeskrivelser 
Undervisningsplaner 
Litteraturlister 
Studentevalueringer 
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Kandidatundersøkelser eller annen dokumentert kontakt med arbeids- og samfunnsliv 
Oversikt over vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet med relevant kompetanse 

 
Prosessen og grunnlagsmaterialet vurderes kort her. 

Studentene opplevde at det var vanskelig å svare på alle spørsmål, da de bare har 
gjennomgått ett semester. 
Evalueringen hadde vært tjent med flere eksterne deltagere. Det vil si flere deltakere fra 
andre utdanningsinstitusjoner.  

 
 

5. Helhetlig vurdering av program- og undervisningskvalitet: 
 
Her gis det en helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på programmet, med 
utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen (se punkt 3).  
 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i følgende nasjonale føringer: 

Lov om universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet 2015/2017)  
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 
2017) 
Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til 
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Kunnskapsdepartementet 
2017) 
Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak (Helsedirektoratet 
2014) 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i at utdanningens totale læringsutbytte skal være på 
et mastergradsnivå (i henhold til Høgskolen i Østfold). 
 
Vurderingen ble gjort i perioden 6. mars  11. juni 2018. 
 
Faglig innhold og organisering 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 1: Læringsutbyttet 
for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NKR): 

Utdanningen har i liten grad forholdt seg til NKR sin beskrivelse av det totale 
læringsutbytte for utdanninger på masternivå. Læringsutbyttebeskrivelsen følger i noen 
grad NKR for kunnskaper, men ikke ferdigheter og generell kompetanse.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og målene beskrevet i 
nasjonale rammeplaner? Utdanningen har ingen nasjonal rammeplan. 
Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsbeskrivelse? I stor grad, men mangler noe om å identifisere pasientens behov. 
Er det samsvar mellom utdanningens emner og innholdet beskrevet i nasjonal 
rammeplan? Utdanningen har ingen rammeplan. 
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Er det samsvar mellom utdanningens emner og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsbeskrivelser? I stor grad. 
Er utdanningens pensum faglig oppdatert? Utdanningen har ikke pensum, men anbefalt 
litteratur. Noe av litteraturen begynner å bli gammel.  
 
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Ja, i stor grad, men kunne også omfattet Faglige og organisatoriske 
kvalitetskrav for somatiske akuttmottak (Helsedirektoratet 2014), Funksjonsbeskrivelse 
for akuttsykepleiere (NSFs landsgruppe av akuttsykepleiere 2011), litteratur om blant 
annet triagering og samtidighetskonflikter, litteratur om aktuelle psykiske lidelser 
akuttsykepleierens kan møte i somatiske akuttmottak og litteratur om håndtering av 
voldelige pasienter. Pensumet har lite fokus på psykiske lidelser pasienten kan ha ved 
innleggelse i akuttmottak. 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 3: Studietilbudets 
innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet:  

Er det sammenheng mellom utdanningens totale læringsutbytte og 
læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner?  Utdanningens totale læringsutbytte 
kunne vært mer detaljert for å samsvare med læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte 
emnene.  
Er det sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner og emnenes 
innhold og lære-/undervisningsmetoder? Ja! 
Har utdanningen infrastruktur som er tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet? Ja! 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 6: Studietilbudet 
skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:  

Har utdanningen undervisning i vitenskaps- og forskningsmetoder? Ja, men bør ha mer for 
å tilfredsstille nivået for masterstudier! 
Har utdanningen undervisning i metoder for kvalitetsarbeid? Ja! 
Får studentene forskningsbasert undervisning og veiledning? Ja! 
Er utdanningens pensum forskningsbasert? Utdanningens anbefalte litteratur baseres i 
stor grad på lærebøker. Burde også hatt med anbefalte forskningsartikler i 
studieplanen.  
Har utdanningen pensum om metoder for forskning og kvalitetsarbeid? Ja! 

Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 3: Studietilbudets 
samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier:  

Dette kan oppleves vanskelig å vurdere, da utdanningens litteratur/pensumomfang ikke 
er spesifisert i programplanen. Kapittelinnhold i lærebøker er ikke spesifisert. 
Studentene kommenterer at de må få anbefaling fra faglærer for å vite hvilke deler av 
litteraturen som må prioriteres.  

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 
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Ja, men studentene ønsker mer varierte forelesninger og mer variert praksis. Klinisk 
praksis foregår stort sett i akuttmottak. Studentene ønsker også klinisk praksis ved 
andre aktuelle avdelinger.   

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Det skal legges 
til rette for at studenten kan ha en aktiv rolle i læringsprosessen: 

Ja, det er lagt opp til at studenten skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen. 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 7: Studietilbudet 
skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og 
egenart: 

Har utdanningen avtaler for internasjonalisering? Nei! 
Har studenten mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet? Ja! 
Er det mulighet for internasjonal lærerutveksling? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Avtalen er under revidering!  
 
Vurderingsordning og former 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: 
Vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Er utdanningens vurderingsformer i teoretiske studier tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 
Er utdanningens vurderingsformer i kliniske studier/praksis tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 

 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 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 10 registrert studenter ved utdanningen. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har 
en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og 
emner som inngår i studietilbudet. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 2: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudene skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse: 

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant utdanningsfaglig kompetanse. 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 3: Studietilbudet 
skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av 
studiet:  

Ja, studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og utvikling av studiet. 
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4: Minst 50 % av 
årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen:  

Ja, minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet er ansatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4b: For 
studietilbud på mastergradsnivå skal 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse: 

Utdanningen tilfredsstiller ikke kravet om at 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha 
førstestillingskompetanse. Se vedlagt tabell! Utdanningen tilfredsstiller heller ikke 
kravet om minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 5: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til 
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for 
studietilbudets innhold og omfang: 

Driver fagmiljøet tilknyttet studietilbudet med forskning og faglig utviklingsarbeid? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: For studietilbud 
med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert 
kunnskap fra praksisfeltet.  

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra 
praksisfeltet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: Institusjonen må 
sikre ar praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet:  

Ja, praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

 
Arbeidslivsrelevans 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2.2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 
Representant fra akuttmottaket ved Sykehuset Østfold/Kalnes og studenter fra kull 2018 er her 
blitt spurt: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Ifølge arbeidslivet er det i 
stor grad samsvar. 
Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og helseforetakenes behov for 
spesialisert kompetanse? Er ikke besvart. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Arbeidslivet svarer i stor 
grad, men ønsker mer fokus på blant annet nevrologi, akutt syke barn, smittevern og 
dokumentasjon.  
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og helseforetakets behov for 
spesialisert kompetanse? I stor grad, men arbeidslivet ønsker at kandidatene har mer 
kunnskap og ferdigheter om akuttbehandling av pasienter med hjerneslag.  
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Arbeidslivet mener noe av 
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pensumet begynner å bli gammelt, som blant annet litteraturen om smertebehandling 
og behandling av traumer. 
Samsvarer studentenes kompetanse med helseforetakets behov for spesialisert 
kompetanse? Ja! 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Hvordan evaluerer helseforetaket samarbeidet med høyskolen? Ikke svart! 
Hvordan evaluerer høyskolen samarbeidet med helseforetaket? Meget bra! 

 
 

6. Kvalitetsområder:  
 
Utdanningens innhold samsvarer i stor grad med akuttsykepleierens funksjons- og 
ansvarsområder.   
 
Studentene får undervisning og veiledning av fagansatte og veiledere som innehar spesialisert 
kompetanse innenfor akuttsykepleie.  
 
Fagmiljøet har en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og emner som 
inngår i studietilbudet. 
 

 
 

7. Forbedringspunkter: 
Det anbefales at utdanningen har med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. 
 
Det anbefales at utdanningens totale læringsutbytte er mer konkret beskrivende i tråd med 
læringsutbyttene for de enkelte emnene. At det totale læringsutbytte i større grad gjenspeiler 
kompetanse kandidaten skal ha etter endt utdanning, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene under 
de enkelte emnene.   
 
Det anbefales at utdanningens pensum-/litteraturomfang spesifiseres i programplanen.  
 
Det anbefales at anbefalt pensum/litteratur i større grad omfatter forskningsartikler.  
 
Det anbefales i større grad å synliggjøre hensikten med praksisstudier. At praksisstudiene er en 
viktig del av utdanningens innhold for at studentene skal oppnå utdanningens totale 
læringsutbytte.  
 
Det anbefales å øke fagmiljøets førstestillingskompetanse.  
 
Det anbefales å tilføre utdanningen professor- eller dosentkompetanse.  
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1. Studieprogram: 
 
Videreutdanning i anestesisykepleie kull 2018 

2. Deltagere: 
 
Ekstern programsensor og leder av arbeidet: Dag-Gunnar Stubberud, førstelektor ved OsloMet-
Storbyuniversitetet.  
Vitenskapelig ansatt: Tove Gulbrandsen, førstelektor ved HiØ 
Vitenskapelig ansatt: Finn Samuelsen, førstelektor ved HiØ 
Studieenheten ved HiØ: Gro Telhaug, rådgiver 
Arbeidsliv: Vibeke Jahle, fagsykepleier operasjon, Sykehuset Østfold Moss 
Studentrepresentant: Helene Berge Hansen, student ved videreutdanningen i akuttsykepleie kull 
2018 
Lokal studieadministrasjon ved HiØ: Elin G. Kristensen, rådgiver 
 

 

3. Tema for evalueringen: 
 
Avdelingen avgjør, i dialog med evalueringspanelet, om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av evalueringen, eksempelvis:  
 

Faglig innhold og organisering 
Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Vurderingsordning og former 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Arbeidslivsrelevans 

 
Mandatet for arbeidet var å evaluere alle temaene! 
 

 
 

4. Vurdering av prosess og grunnlagsmateriale: 
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon, slik som:  
  

Studieplan med emnebeskrivelser 
Undervisningsplaner 
Litteraturlister 
Studentevalueringer 
Kandidatundersøkelser eller annen dokumentert kontakt med arbeids- og samfunnsliv 

1018



Oversikt over vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet med relevant kompetanse 
 
Prosessen og grunnlagsmaterialet vurderes kort her. 
 

Studentene opplevde at det var vanskelig å svare på alle spørsmål, da de bare har 
gjennomgått ett semester. 
Evalueringen hadde vært tjent med flere eksterne deltagere. Det vil si flere deltakere fra 
andre utdanningsinstitusjoner.  

 

5. Helhetlig vurdering av program- og undervisningskvalitet: 
 
Her gis det en helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på programmet, med 
utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen (se punkt 3).  
 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i følgende nasjonale føringer: 

Lov om universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet 2015/2017)  
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 
2017) 
Forskrift til rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie 
(Kunnskapsdepartementet 2005) 
Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie (Kunnskapsdepartementet 2005) 
Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til 
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Kunnskapsdepartementet 
2017) 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i at utdanningens totale læringsutbytte skal være på 
et mastergradsnivå (i henhold til Høgskolen i Østfold). 
 
Vurderingen ble gjort i perioden 6. mars  16. juni 2018.  
 
Faglig innhold og organisering 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 1: Det totale 
læringsutbytte for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR): 

 Utdanningen har i liten grad tatt med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte 
for utdanninger på masternivå. Læringsutbyttebeskrivelsen følger i noen grad NKR for 
kunnskap, men ikke ferdigheter og generell kompetanse.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og målene beskrevet i nasjonal 
rammeplan? I noen grad, men utdanningens totale læringsutbytte kunne vært mer 
konkret beskrivende i tråd med rammeplanen og læringsutbyttene for de enkelte 
emnene. Det totale læringsutbytte gjenspeiler bare i noen grad hvilken kompetanse 
kandidaten skal ha, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene under de enkelte emnene.   
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Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetens funksjons- og 
ansvarsbeskrivelser? Ja, men utdanningen kunne hatt et læringsutbytte om at 
kandidaten har avansert kunnskap innenfor anestesisykepleie.  
Er det samsvar mellom utdanningens emner og innholdet beskrevet i nasjonal 
rammeplan? Ja! 
Er det samsvar mellom utdanningens emner og spesialitetens funksjons- og 
ansvarsbeskrivelser? Ja! 
Er utdanningens pensum faglig oppdatert? I noen grad! Utdanningen bruker ikke 
begrepet pensum, men litteratur. Det er bare litteraturen for 1.semester som er revidert 
for kull 2018, men mye av denne litteraturen er for gammel, som: 
-  7-10 år gamle artikler  
- kapitler i kliniske oppslagsverk som er utgått på dato (for eksempel kapitler fra 

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell) 
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetens funksjons- og 
ansvarsområder? I noen grad, men som nevnt er mye av litteraturen for gammel. 
Utdanningen anbefales å ha med Norsk standard for anestesi (Norsk anestesiologisk 
forening og ALNSF 2016) og Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere (ALNSF 2017) 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 3: Studietilbudets 
innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet:  

Er det sammenheng mellom utdanningens totale læringsutbytte og 
læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner? I noen grad! Som nevnt, gjenspeiler det 
totale læringsutbytte bare i noen grad hvilken kompetanse kandidaten skal ha, jamfør 
læringsutbyttebeskrivelsene under de enkelte emnene.   
Er det sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner og emnenes 
innhold og lære-/undervisningsmetoder? Ja! 
Har utdanningen infrastruktur som er tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet? Ja! 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 6: Studietilbudet 
skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:  

Har utdanningen undervisning i vitenskaps- og forskningsmetoder? Ja, men bør ha mer for 
å tilfredsstille nivået for masterstudier! 
Har utdanningen undervisning i metoder for kvalitetsarbeid? Ja!  
Får studentene forskningsbasert undervisning og veiledning? Ja! 
Er utdanningens pensum forskningsbasert? Ja, men forskningen er i stor grad gammel 
eller ikke presentert i studieplanen. 
Har utdanningene pensum om metoder for forskning og kvalitetsarbeid? Ja! 

Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 3: Studietilbudets 
samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier:  

Dette kan oppleves vanskelig å vurdere, da utdanningens pensum-/litteraturomfang 
ikke er spesifisert i studieplanen. Studentene kommenterer at de må få anbefaling fra 
faglærer for å vite hvilke deler av litteraturen som må prioriteres.  
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Ja, utdanningens undervisnings- og læringsformer er tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Det skal legges 
til rette for at studenten kan ha en aktiv rolle i læringsprosessen: 

Ja, det er lagt til rette for at studenten skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen. 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 7: Studietilbudet 
skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og 
egenart: 

Har utdanningen avtaler for internasjonalisering? Nei! 
Har studenten mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet? Ja! 
Er det mulighet for internasjonal lærerutveksling? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Avtalen er under revidering! 
 
Vurderingsordning og former 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: 
Vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Er utdanningens vurderingsformer i teoretiske studier tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 
Er utdanningens vurderingsformer i kliniske studier/praksis tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 

Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 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 7 registrerte studenter ved utdanningen. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har 
en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og 
emner som inngår i studietilbudet. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 2: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudene skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse: 

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant utdanningsfaglig kompetanse. Se 
vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 3: Studietilbudet 
skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av 
studiet:  

Ja, studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og utvikling av studiet.  
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4: Minst 50 % av 
årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen:  

Ja, minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudets ansatte er i hovedstilling ved 
institusjonen. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4b: For 
studietilbud på mastergradsnivå skal 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse: 

50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet består av ansatte med førstestillingskompetanse. 
Se vedlagt tabell! Utdanningen tilfredsstiller ikke kravet om minst 10 % med professor- 
eller dosentkompetanse.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 5: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til 
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for 
studietilbudets innhold og omfang: 

Driver fagmiljøet tilknyttet studietilbudet med forskning og faglig utviklingsarbeid? I noen 
grad. 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: For studietilbud 
med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert 
kunnskap fra praksisfeltet.  

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra 
praksisfeltet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: Institusjonen må 
sikre ar praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet:  

Ja, praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

Arbeidslivsrelevans 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2.2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv.  
Representant for anestesisykepleiere ved Sykehuset Østfold/Kalnes og studenter kull 2018 er her 
blitt spurt: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Representanten fra 
arbeidslivet mener utdanningens totale læringsutbytte blir for generelt beskrevet. 
Er det samsvar mellom utdanningens totale og helseforetakenes behov for spesialisert 
kompetanse? Er ikke besvart. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Representanten fra 
arbeidslivet mener det i stor grad samsvarer. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og helseforetakets behov for 
spesialisert kompetanse? Representanten fra arbeidslivet mener det i stor grad 
samsvarer. 
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Arbeidslivet har ikke besvart 
dette spørsmålet. 
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Samsvarer studentenes kompetanse med helseforetakets behov for spesialisert 
kompetanse? Representanten fra arbeidslivet mener dette avhenger av kandidatens 
personlige egnethet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Hvordan evaluerer helseforetaket samarbeidet med høyskolen? Meget bra! 
Hvordan evaluerer høyskolen samarbeidet med helseforetaket? Meget bra! 

 
 

6. Kvalitetsområder:  
 
Utdanningens innhold samsvarer i stor grad med anestesisykepleierens funksjons- og 
ansvarsområder.   
 
Studentene får undervisning og veiledning av fagansatte og veiledere som innehar spesialisert 
kompetanse innenfor anestesisykepleie.  
 
Fagmiljøet har en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og emner som 
inngår i studietilbudet. 
 
 

 
 

7. Forbedringspunkter: 
 
Det anbefales at utdanningen har med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. 

 

Det anbefales at utdanningens totale læringsutbytte er mer konkret beskrivende i tråd med 
rammeplanen og læringsutbyttene for de enkelte emnene. At det totale læringsutbytte i større 
grad gjenspeiler kompetanse kandidaten skal ha etter endt utdanning, jamfør 
læringsutbyttebeskrivelsene under de enkelte emnene.   
 
Det anbefales at utdanningens pensum-/litteraturomfang spesifiseres i programplanen.  
 
Det anbefales at pensumet/litteraturen er oppdatert.  
 
Det anbefales i større grad å synliggjøre hensikten med praksisstudier. At praksisstudiene er en 
viktig del av utdanningens innhold for at studentene skal oppnå utdanningens totale 
læringsutbytte.  
 
Det anbefales å tilføre utdanningen professor- eller dosentkompetanse.  
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1. Studieprogram: 
 
Videreutdanning i intensivsykepleie kull 2018 

2. Deltagere: 
 
Ekstern programsensor og leder av arbeidet: Dag-Gunnar Stubberud, førstelektor ved OsloMet-
storbyuniversitetet.  
Vitenskapelig ansatt: Tove Gulbrandsen, førstelektor ved HiØ 
Vitenskapelig ansatt: Finn Samuelsen, førstelektor ved HiØ 
Studieenheten ved HiØ: Gro Telhaug, rådgiver 
Arbeidsliv: Vibeke Jahle, fagsykepleier operasjon, Sykehuset Østfold Moss 
Studentrepresentant: Helene Berge Hansen, student ved videreutdanningen i akuttsykepleie kull 
2018 
Lokal studieadministrasjon ved HiØ: Elin G. Kristensen, rådgiver 
 

 

3. Tema for evalueringen: 
 
Avdelingen avgjør, i dialog med evalueringspanelet, om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av evalueringen, eksempelvis:  
 

Faglig innhold og organisering 
Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Vurderingsordning og former 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Arbeidslivsrelevans 

 
Mandatet for arbeidet har vært å evaluere alle temaene! 
 

 
 

4. Vurdering av prosess og grunnlagsmateriale: 
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon, slik som:  
  

Studieplan med emnebeskrivelser 
Undervisningsplaner 
Litteraturlister 
Studentevalueringer 
Kandidatundersøkelser eller annen dokumentert kontakt med arbeids- og samfunnsliv 
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Oversikt over vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet med relevant kompetanse 
 
Prosessen og grunnlagsmaterialet vurderes kort her. 
 

Studentene opplevde at det var vanskelig å svare på alle spørsmål, da de bare har 
gjennomgått ett semester av utdanningen. 
Evalueringen hadde vært tjent med flere eksterne deltagere. Det vil si flere deltakere fra 
andre utdanningsinstitusjoner.  

 

5. Helhetlig vurdering av program- og undervisningskvalitet: 
 
Her gis det en helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på programmet, med 
utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen (se punkt 3).  
 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i følgende nasjonale føringer: 

Lov om universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet 2015/2017)  
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 
2017) 
Forskrift til rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie 
(Kunnskapsdepartementet 2005) 
Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie (Kunnskapsdepartementet 2005) 
Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til 
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Kunnskapsdepartementet 
2017) 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i at utdanningens totale læringsutbytte skal være på 
et mastergradsnivå (i henhold til Høgskolen i Østfold). 
 
Vurderingen ble gjort i perioden 6. mars  16. juni 2018.  
 
Faglig innhold og organisering 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 1: Læringsutbyttet 
for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NKR): 

Utdanningen har ikke forholdt seg til NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og målene beskrevet i 
nasjonale rammeplaner? I noen grad, men utdanningens totale læringsutbytte kunne 
vært mer konkret beskrivende i tråd med rammeplanen og læringsutbyttene for de 
enkelte emnene. Det totale læringsutbytte gjenspeiler bare i noen grad hvilken 
kompetanse kandidaten skal ha, jamfør læringsutbyttebeskrivelsene under de enkelte 
emnene.  Under kunnskaper burde det vært et læringsbytte om at studenten har 
avansert kunnskap innenfor intensivsykepleie og ikke avansert kunnskap om akutt og 
kritisk syke. 
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Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsbeskrivelser? Ja, men som nevnt kunne utdanningen hatt et læringsbytte om 
at kandidaten har avansert kunnskap innenfor intensivsykepleie 
Er det samsvar mellom utdanningens emner og innholdet beskrevet i nasjonal 
rammeplan? Ja! 
Er det samsvar mellom utdanningens emner og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsbeskrivelser? Ja! 
Er utdanningens pensum faglig oppdatert? Utdanningen har ikke pensum, men anbefalt 
litteratur. Litteraturen er faglig oppdatert, men baserer seg i for stor grad på lærebøker. 
Litteraturen omfatter i liten grad forskningsartikler.  
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? I stor grad, men den anbefalte litteraturen burde også omfattet 
aktuelle forskningsartikler. 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 3: Studietilbudets 
innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet:  

Er det sammenheng mellom utdanningens totale læringsutbytte og 
læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner? I noen grad. Kunnskapsnivået 
samsvarer ikke. Taksonominivået kommer ikke frem. I 3.semester skal studenten ha 
«avansert kunnskap» i sykepleie og ikke bare «kunnskap».  
Er det sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner og emnenes 
innhold og lære-/undervisningsmetoder? Ja! 
Har utdanningen infrastruktur som er tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet? Ja! 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 6: Studietilbudet 
skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:  

Har utdanningen undervisning i vitenskaps- og forskningsmetoder? Ja, men bør ha mer for 
å tilfredsstille nivået for masterstudier! 
Har utdanningen undervisning i metoder for kvalitetsarbeid? Ja! 
Får studenten forskningsbasert undervisning og veiledning? Ja! 
Er utdanningens pensum forskningsbasert? I liten grad. Det presenteres lite 
forskningsartikler i studieplanen. 
Har utdanningen pensum om metoder for forskning og kvalitetsarbeid? Utdanningen har 
noe litteratur om vitenskapsteori og forskningsmetoder, men lite om kvalitetsarbeid. 

Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 3: Studietilbudets 
samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier:  

Dette kan oppleves vanskelig å vurdere, da utdanningens litteraturomfang ikke er 
spesifisert i studieplanen. Flere av lærebøkene er plassert under flere emner, uten at 
kapittelinnholdet i bøkene er spesifisert for det enkelte emne. Studentene kommenterer 
at de må få anbefaling fra faglærer for å vite hvilke deler av litteraturen som må 
prioriteres. 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Ja, utdanningens undervisnings- og læringsformer er tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet, men studentene ønsker mer varierte forelesninger. 
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Det skal legges 
til rette for at studenten kan ha en aktiv rolle i læringsprosessen: 

Ja, det er lagt opp til at studenten skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen. 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 7: Studietilbudet 
skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og 
egenart: 

Har utdanningen avtaler for internasjonalisering? Nei! 
Har studenten mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet? Ja! 
Er det mulighet for internasjonal lærerutveksling? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Avtalen er under revidering! 
 
Vurderingsordning og former 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: 
Vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Er utdanningens vurderingsformer i teoretiske studier tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? I stor grad!  
Er utdanningens vurderingsformer i kliniske studier/praksis tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 

 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 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 12 registrerte studenter ved utdanningen. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har 
en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og 
emner som inngår i studietilbudet. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 2: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudene skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse: 

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant utdanningsfaglig kompetanse. Se 
vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 3: Studietilbudet 
skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av 
studiet:  

Ja, studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og utvikling av studiet. 

 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4: Minst 50 % av 
årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen:  
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Ja, minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet er ansatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4b: For 
studietilbud på mastergradsnivå skal 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse: 

50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet består av ansatte med førstestillingskompetanse. 
Se vedlagt tabell! Utdanningen tilfredsstiller ikke kravet om minst 10 % med professor- 
eller dosentkompetanse.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 5: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til 
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for 
studietilbudets innhold og omfang: 

Driver fagmiljøet tilknyttet studietilbudet med forskning og faglig utviklingsarbeid? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: For studietilbud 
med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert 
kunnskap fra praksisfeltet.  

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra 
praksisfeltet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: Institusjonen må 
sikre ar praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet:  

Ja, praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

 
Arbeidslivsrelevans 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2.2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 
Representant for intensivsykepleiere ved Sykehuset Østfold/Kalnes og studenter kull 2018 er her 
blitt spurt: 
 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbyttebeskrivelse og spesialitetenes 
funksjons- og ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. 
Representanten fra arbeidslivet svarer ja på dette spørsmålet. 
Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbyttebeskrivelse og 
helseforetakenes behov for spesialisert kompetanse? Representanten fra arbeidslivet 
mener det i stor grad samsvarer, men savner noe om å kvalitetssikre og bruke medisinsk 
teknisk utstyr. Vedkommende savner også noe om å dokumentere og evaluere 
pasientbehandlingens resultater. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Representanten fra 
arbeidslivet mener det i stor grad samsvarer, men savner noe konkret om 
dokumentasjonens betydning i samhandlingen mellom behandlingsnivåene i sykehuset. 
Vedkommende savner også noe om å se pårørende som en ressurs i pasientens 
behandling og innhold om infeksjonsforebyggende tiltak. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og helseforetakets behov for 
spesialisert kompetanse? Det svares lite konkret på dette spørsmålet. 
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Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Representanten fra 
arbeidslivet svarer ja på dette spørsmålet. 
Samsvarer studentenes kompetanse med helseforetakets behov for spesialisert 
kompetanse? Representanten fra arbeidslivet mener studentenes kompetanse i å bruke 
dokumentasjon som kommunikasjonsmiddel kan bli bedre. Ellers svares det lite konkret 
på dette spørsmålet 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Hvordan evaluerer helseforetaket samarbeidet med høyskolen?  Meget bra! 
Hvordan evaluerer høyskolen samarbeidet med helseforetaket? Meget bra! 

 
 

6. Kvalitetsområder:  
 
Utdanningens innhold samsvarer i stor grad med intensivsykepleierens funksjons- og 
ansvarsområder.   
 
Studentene får undervisning og veiledning av fagansatte og veiledere som innehar spesialisert 
kompetanse innenfor intensivsykepleie.  
 
Fagmiljøet har en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og emner som 
inngår i studietilbudet. 
 

 
 

7. Forbedringspunkter: 
 
Det anbefales at utdanningen har med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. 

 

Det anbefales at utdanningens totale læringsutbytte er mer konkret beskrivende i tråd med 
rammeplanen og læringsutbyttene for de enkelte emnene. Utdanningens totale læringsutbytte 
bør i større grad gjenspeile kompetanse kandidaten skal ha etter endt utdanning, jamfør 
læringsutbyttebeskrivelsen under de enkelte emnene.   
 
Det anbefales at utdanningens pensum-/litteraturomfang spesifiseres i programplanen. Det 
samme gjelder for kapitler i fagbøker.  
 
Det anbefales å presentere forskningsartikler i studieplanen.   
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Det anbefales i større grad å synliggjøre hensikten med praksisstudier. At praksisstudiene er en 
viktig del av utdanningens innhold for at studentene skal oppnå utdanningens totale 
læringsutbytte.  
 
Det anbefales å tilføre utdanningen professor- eller dosentkompetanse.  
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Rapport for periodisk 
programevaluering av 
videreutdanning i 
operasjonssykepleie 
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1. Studieprogram: 
 
Videreutdanning i operasjonssykepleie kull 2018 

2. Deltagere: 
 
Ekstern programsensor og leder av arbeidet: Dag-Gunnar Stubberud, førstelektor ved OsloMet-
Storbyuniversitetet.  
Vitenskapelig ansatt: Tove Gulbrandsen, førstelektor ved HiØ 
Vitenskapelig ansatt: Finn Samuelsen, førstelektor ved HiØ 
Studieenheten ved HiØ: Gro Telhaug, rådgiver 
Arbeidsliv: Vibeke Jahle, fagsykepleier operasjon, Sykehuset Østfold Moss 
Studentrepresentant: Helene Berge Hansen, student ved videreutdanningen i akuttsykepleie kull 
2018 
Lokal studieadministrasjon ved HiØ: Elin G. Kristensen, rådgiver 
 

 

3. Tema for evalueringen: 
 
Avdelingen avgjør, i dialog med evalueringspanelet, om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av evalueringen, eksempelvis:  
 

Faglig innhold og organisering 
Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Vurderingsordning og former 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Arbeidslivsrelevans 

 
Mandatet for arbeidet var å evaluere alle temaene! 
 

 
 

4. Vurdering av prosess og grunnlagsmateriale: 
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon, slik som:  
  

Studieplan med emnebeskrivelser 
Undervisningsplaner 
Litteraturlister 
Studentevalueringer 
Kandidatundersøkelser eller annen dokumentert kontakt med arbeids- og samfunnsliv 
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Oversikt over vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet med relevant kompetanse 
 
Prosessen og grunnlagsmaterialet vurderes kort her. 

Studentene opplevde at det var vanskelig å svare på alle spørsmål, da de bare har 
gjennomgått ett semester. 
Evalueringen hadde vært tjent med flere eksterne deltagere. Det vil si flere deltakere fra 
andre utdanningsinstitusjoner.  

 

5. Helhetlig vurdering av program- og undervisningskvalitet: 
 
Her gis det en helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på programmet, med 
utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen (se punkt 3).  
 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i følgende nasjonale føringer: 

Lov om universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet 2015/2017)  
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet 
2017) 
Forskrift til rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie 
(Kunnskapsdepartementet 2005) 
Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie (Kunnskapsdepartementet 2005) 
Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til 
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (Kunnskapsdepartementet 
2017) 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i at utdanningens totale læringsutbytte skal være på 
mastergradsnivå (ifølge Høgskolen i Østfold).  
 
Vurderingen ble gjort i perioden 6. mars  16. juni 2018.  
 
Faglig innhold og organisering 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 1: Læringsutbyttet 
for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (NKR): 

Utdanningen har ikke forholdt seg til NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. Blant annet skal kandidaten etter endt utdanning ha 
avansert kunnskap innenfor operasjonssykepleie og ikke bare inngående kunnskap.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og målene beskrevet i nasjonal 
rammeplan? I noen grad. Utdanningen har nedprioritert hovedemne 1 i den nasjonale 
rammeplanen. Utdanningen mangler også noe om observasjon- og 
vurderingskompetanse.  
Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsbeskrivelser? I stor grad, men mangler noe om observasjons- og 
vurderingskompetanse. 
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Er det samsvar mellom utdanningens emner og innholdet beskrevet i nasjonale 
rammeplaner? Ja! 
Er det samsvar mellom utdanningens emner og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsbeskrivelser? Ja! 
Er utdanningens pensum faglig oppdatert? I stor grad! Utdanningen bruker ikke begrepet 
pensum, men litteratur. Litteraturen revideres før hvert semester. 
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Ja! 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2. punkt 3: Studietilbudets 
innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet:  

Er det sammenheng mellom utdanningens totale læringsutbytte og 
læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner? Ja! 
Er det sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte emner og emnenes 
innhold og lære-/undervisningsmetoder? Ja! 
Har utdanningen infrastruktur som er tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet? Ja! 
 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 6: Studietilbudet 
skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:  

Har utdanningen undervisning i vitenskaps- og forskningsmetoder? Ja, men bør ha mer for 
å tilfredsstille nivået for masterstudier! 
Har utdanningen undervisning i metoder for kvalitetsarbeid? Ja! 
Får studentene forskningsbasert undervisning og veiledning? Ja! 
Er utdanningens pensum forskningsbasert? Litteraturen baseres i stor grad på lærebøker. 
Burde også hatt med mer forskningsartikler.  
Har utdanningen pensum om metoder for forskning og kvalitetsarbeid? Ja! 

Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 3: Studietilbudets 
samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier:  

Dette kan være vanskelig å vurdere, da utdanningens litteraturomfang ikke er spesifisert 
i studieplanen. Som nevnt baseres litteraturen i stor grad på lærebøker, men hvilke 
kapitler som studentene skal forholde seg til, er ikke spesifisert. Studentene savner 
oppgitte sidetall i litteraturen. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Ja, utdanningens undervisnings- og læringsformer er tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: Det skal legges 
til rette for at studenten kan ha en aktiv rolle i læringsprosessen: 

Ja, det er lagt opp til at studenten skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen, men 
studentene etterspør enda mer studentaktive metoder i undervisningen på skolen.  
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 7: Studietilbudet 
skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og 
egenart: 

Har utdanningen avtaler for internasjonalisering? Nei! 
Har studenten mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet? Ja! 
Er det mulighet for internasjonal lærerutveksling? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Avtalen er under revidering! 
 
Vurderingsordning og former 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 5: 
Vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet: 

Er utdanningenes vurderingsformer i teoretiske studier tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja, men avgrenset i emne 1. 
Er utdanningens vurderingsformer i kliniske studier/praksis tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet? Ja! 

Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 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 registrert 11 studenter ved utdanningen. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har 
en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er 
kompetansemessig stabilt over tid og har en sammensetning som dekker de fag og 
emner som inngår i studietilbudet. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 2: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudene skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse: 

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant utdanningsfaglig kompetanse. 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 3: Studietilbudet 
skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av 
studiet:  

Ja, studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og utvikling av studiet.  

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4: Minst 50 % av 
årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen:  

Ja, minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet er ansatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Se vedlagt tabell! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 4b: For 
studietilbud på mastergradsnivå skal 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse: 
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Utdanningen tilfredsstiller ikke kravet om at 50 % av fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha 
førstestillingskompetanse. Se vedlagt tabell! Utdanningen tilfredsstiller heller ikke 
kravet om minst 10 % med professor- eller dosentkompetanse. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 5: Fagmiljøet 
tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til 
dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for 
studietilbudets innhold og omfang: 

Driver fagmiljøet tilknyttet studietilbudet med forskning og faglig utviklingsarbeid? Ja! 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: For studietilbud 
med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert 
kunnskap fra praksisfeltet.  

Ja, fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra 
praksisfeltet. 

 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-3, punkt 7: Institusjonen må 
sikre ar praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet:  

Ja, praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

 
Arbeidslivsrelevans 
 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2.2. punkt 2: Studietilbudet 
skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for arbeidsliv: 
Representant for operasjonssykepleiere ved Sykehuset Østfold og studenter kull 2018 er blitt 
spurt: 

Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og spesialitetenes funksjons- 
og ansvarsområder? Studentene svarer «i stor grad» på dette spørsmålet, men forstår 
ikke hvorfor de må ha inngående kunnskap om pasient og pårørendes reaksjon på akutt 
og kritisk sykdom. Spørsmålet er ikke besvart fra arbeidslivet. 
Er det samsvar mellom utdanningens totale læringsutbytte og helseforetakenes behov for 
spesialisert kompetanse? Ja! 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene svarer ja på dette spørsmålet. Arbeidslivet savner noe 
innhold om bariatri og anbefaler mer felles undervisning med andre spesialutdanninger. 
Er det samsvar mellom utdanningens emneinnhold og helseforetakets behov for 
spesialisert kompetanse? Arbeidslivet savner at kandidatene har mer kompetanse om 
logistikk ved ulike kirurgiske inngrep, mer kompetanse i å vurdere nyansene ved 
infeksjonsforebygging og mer kompetanse i samhandling mellom kirurg. 
Er det samsvar mellom utdanningens pensum og spesialitetenes funksjons- og 
ansvarsområder? Studentene opplever noe av pensumet/litteraturen som uklar. Da 
litteraturen/pensumet i studieplanen ikke har oppgitt sidetall, opplever studentene det 
uklart hva de skal ha kunnskap om. Innenfor mikrobiologi, anatomi og fysiologi opplever 
studentene at en del av litteraturinnholdet er irrelevant. Arbeidslivet etterspør litteratur 
om blant annet teamarbeid, kommunikasjon i team, trygg kirurgi og ISBAR. 
Samsvarer studentenes kompetanse med helseforetakets behov for spesialisert 
kompetanse? Ja! 
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning § 2-2, punkt 9: For studietilbud 
med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted: 

Hvordan evaluerer helseforetaket samarbeidet med høyskolen? Fungerer bra, men 
representanter fra helseforetaket kan i større grad tas med i vurderinger om innhold i 
utdanningen. Problemet kan være at helseforetaket ikke alltid har ressurser til å følge 
opp.  
Hvordan evaluerer høyskolen samarbeidet med helseforetaket? Meget bra! 

 
 

6. Kvalitetsområder:  
 
Utdanningens innhold samsvarer i stor grad med operasjonssykepleierens funksjons- og 
ansvarsområder.   
 
Studentene får undervisning og veiledning av fagansatte og veiledere som innehar spesialisert 
kompetanse innenfor operasjonssykepleie.  
 

 
 

7. Forbedringspunkter: 
Det anbefales at utdanningen har med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. 
 
Det anbefales at utdanningens innhold i større grad samsvarer med nasjonal rammeplan.  
 
Det anbefales at utdanningens pensum-/litteraturomfang spesifiseres i programplanen. Det 
samme gjelder for kapitler i fagbøker. 
 
Det anbefales at utdanningens litteratur/pensum i større grad omfatter forskningsartikler. 
 
Det anbefales i større grad å synliggjøre hensikten med praksisstudier. At praksisstudiene er en 
viktig del av utdanningens innhold for at studentene skal oppnå utdanningens totale 
læringsutbytte.  
 
Det anbefales å øke fagmiljøets førstestillingskompetanse.  
 
Det anbefales å tilføre utdanningen professor- eller dosentkompetanse.  
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Grunnlag for revisjonen: 
Resultat fra kvalitetsarbeid som årsak til endringer i studieplan og emner 
f.eks. studiebarometer, emneevaluering, periodisk programevaluering, 
kandidatundersøkelse, Advisory Board, nye rammeplaner, statistisk grunnlag (DBH), 
erfaring fra gjennomføring, tilsyn m.m.

Rapport fra arbeidet etter Programevaluering av AAIO studiene høst 2018

Etter programevalueringen, som stort sett ga de samme forbedringspunktene til de ulike studiene, 
har fagmiljøet gjort et forbedringsarbeid i forhold til følgende punkter:  

1. Det anbefales at utdanningen har med NKR sin beskrivelse av det totale læringsutbytte for 
utdanninger på masternivå. Dette er nå blitt etterfulgt og endret i tråd med NKR sin 
beskrivelse av det totale læringsutbytte for alle AAIO studiene 

2. Det anbefales at utdanningens innhold i større grad samsvarer med nasjonal rammeplan. 
Nasjonale rammeplaner gjelder for studiene Anestesisykepleie, Operasjonssykepleie og 
Intensivsykepleie og innholdet som er beskrevet følger anbefalt innhold fra nasjonale 
rammeplaner. Studiet Akuttsykepleie har ingen nasjonal rammeplan, men er bygget opp etter 
samme lest som de andre studiene og i starten av studiet er innholdet mye likt med anestesi 
og intensivstudiet i emne 101.  

3. Det anbefales at utdanningens pensum-/litteraturomfang spesifiseres i studieplanen. Det 
samme gjelder for kapitler i fagbøker. Det har tidligere vært kun anbefalt pensum, men i 
revidering av emnebeskrivelsene i denne omgangen skal alle emner få sitt faste pensum samt 
valgfritt pensum. Det valgfrie pensumet skal relateres til ny forskning som studentene 
anvender i ulike arbeidskrav og oppgaver. Fagmiljøet arbeider nå med litteraturen til de to 
første emnene som blir gjeldende for studieåret 2019 – 2020.Litteraturen blir klar til 1 juni 
2019.  

4. Det anbefales at utdanningens litteratur/pensum i større grad omfatter forskningsartikler. 
Forskningsartikler i pensum økes betydelig i denne revisjonen.  

5. Det anbefales i større grad å synliggjøre hensikten med praksisstudier. At praksisstudiene er 
en viktig del av utdanningens innhold for at studentene skal oppnå utdanningens totale 
læringsutbytte. Hvert emne på 30 studiepoeng har beregnet 15 studiepoeng til praksisstudiet. 
Nasjonale rammeplaner legger føringer på at minst 50 % av studiet skal være praksisstudium. 
I læringsutbyttene som nå er beskrevet kommer det tydelig fram hvilke læringsutbytter som 
er relatert til praksisstudiet. Særlig læringsutbyttene som beskriver ferdigheter. Vi har også 
beskrevet en tydelig progresjon gjennom læringsutbyttene i studiet fra emne til emne, og som 
ved gjennomført 90 studiepoeng ender ut i sluttkompetanse og total læringsutbytte som er 
beskrevet i studiets studieplaner.   

6. Det anbefales å øke fagmiljøets førstestillingskompetanse. Studieleder og dekan 
7.  Det anbefales å tilføre utdanningen professor- eller dosentkompetanse. Studieleder og 

dekan 
 
Programansvarlig: Tove Gulbrandsen 25.01.19 
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Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell 

Akuttsykepleie – generell del kull 2019 (høst) 
08.04.2019 Korrigert tekst under Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer ihht notat fra 
programansvarlig Tove Gulbrandsen 01.04.2019. Satt inn ny revisjonsdato (dagens) v/studieleder og 
fjernet forbeholdet under dekangodkjenningen. LT 

01.02.2019 Godkjent av dekan 31.01.2019 (P360), med kommentar. Publiseres - med frist for å rette 
opp 01.04.2019. LT. 

25.01.2019 Lagt inn ny/revidert tekst med bakgrunn i notat fra studieleder 18.01.2019. Lagt inn 
engelsk tittel basert på notatet (stod blankt). Revisjon er gjort med bakgrunn i periodisk 
programevaluering. Alle emner har nye koder, læringsutbytte (overordnet og emner) er endret. For 
mer informasjon se sak 17/01983. Også dobbeltsjekket om skikkethet; fortsatt ikke underlagt 
skikkethetsordning iflg Frode Skogmann. 

> Må ha ny dekangodkjenning. 
> Opptakskrav må legges inn (Trine-Lise Brattested har fått epost 25.01.2019). Lena Tolfsen. 

KOPI modell Akutt Kull 2019 (oppstart høst) 

HSAKU1019  

HSAKU10219 
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HSAKU10319 
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Anestesisykepleie – generell del kull 2019 (høst) 
08.04.2019 Korrigert tekst under Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer ihht notat fra 
programansvarlig Tove Gulbrandsen 01.04.2019. Satt inn ny revisjonsdato (dagens) v/studieleder og 
fjernet forbeholdet under dekangodkjenningen. LT 

01.02.2019 Godkjent av dekan 31.01.2019 (P360), med kommentar. Publiseres - med frist for å rette 
opp 01.04.2019. LT. 

27.01.2019 Lagt inn ny/revidert tekst med bakgrunn i notat fra studieleder 18.01.2019. Korrektur og 
lay-out. Revisjon er gjort med bakgrunn i periodisk programevaluering. Alle emner har nye koder, 
læringsutbytte (overordnet og emner) er endret. For mer informasjon se sak 17/01983. Også 
dobbeltsjekket om skikkethet; fortsatt ikke underlagt skikkethetsordning iflg Frode Skogmann. 

> Må ha ny dekangodkjenning. 

> Opptakskrav må legges inn (opptakskontor har fått beskjed). Lena Tolfsen. 

 

KOPI modell Anestesi Kull 2019 (oppstart høst) 

 

HSANE10119

HSANE10219 
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HSANE10319
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Intensivsykepleie – generell del kull 2019 (høst) 
08.04.2019 Korrigert tekst under Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer ihht notat fra 
programansvarlig Tove Gulbrandsen 01.04.2019. Satt inn ny revisjonsdato (dagens) v/studieleder og 
fjernet forbeholdet under dekangodkjenningen. LT 

01.02.2019 Godkjent av dekan 31.01.2019 (P360), med kommentar. Publiseres - med frist for å rette 
opp 01.04.2019. LT. 

27.01.2019 Lagt inn ny/revidert tekst med bakgrunn i notat fra studieleder 18.01.2019. Korrektur og 
lay-out. Revisjon er gjort med bakgrunn i periodisk programevaluering. Alle emner har nye koder, 
læringsutbytte (overordnet og emner) er endret. For mer informasjon se sak 17/01983. Også 
dobbeltsjekket om skikkethet; fortsatt ikke underlagt skikkethetsordning iflg Frode Skogmann. 

> Må ha ny dekangodkjenning. 

> Opptakskrav må legges inn (opptakskontor har fått beskjed). Lena Tolfsen. 

KOPI modell Intensiv Kull 2019 (oppstart høst) 

 

HSINT10119 

HSINT10219 
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HSINT10319
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Operasjonssykepleie – generell del kull 2019 (høst) 
08.04.2019 Korrigert tekst under Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer ihht notat fra 
programansvarlig Tove Gulbrandsen 01.04.2019. Satt inn ny revisjonsdato (dagens) v/studieleder og 
fjernet forbeholdet under dekangodkjenningen. LT 

01.02.2019 Godkjent av dekan 31.01.2019 (P360), med kommentar. Publiseres - med frist for å rette 
opp 01.04.2019. LT. 

27.01.2019 Lagt inn ny/revidert tekst med bakgrunn i notat fra studieleder 18.01.2019. Korrektur og 
lay-out. Revisjon er gjort med bakgrunn i periodisk programevaluering. Alle emner har nye koder, 
læringsutbytte (overordnet og emner) er endret. For mer informasjon se sak 17/01983. Også 
dobbeltsjekket om skikkethet; fortsatt ikke underlagt skikkethetsordning iflg Frode Skogmann. 

> Må ha ny dekangodkjenning. 

> Opptakskrav må legges inn (opptakskontor har fått beskjed). 

Lena Tolfsen. 

 

KOPI modell Operasjon Kull 2019 (oppstart høst) 

 

HSOPE10119 

HSOPE10219 
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HSOPE10319 
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Vedlegg 

Referat fra oppstartsmøtet 17.09.2018

Tilstede: Randi Magnus Sommerfelt, Tove Gulbrandsen, Aisa Fredh, Ingunn Melleby Fremmerlid, 
Lena Tolfsen (referent). 

 

Avklaringer 
 

AAIO-utdanningene skal lyses ut med oppstart haust 2019.  
Foreløpig uklart om utlysning av Akuttsykepleie, nærmere avklaring kommer (senest i 
styresak studieportefølje 20. november). Inntil videre forberedes revisjon av alle fire 
utdanninger. 
Større endring i alle studieplanene; endring i læringsutbyttebeskrivelser i både generell del 
og i emner, samt litteraturlister må spisses mer mot masternivået. Bakgrunn: periodisk 
programevaluering vår/sommer 2018. 
Samtlige emner skal ha ny kode, f.o.m. kull 2019 HØST: uklart med omfang av endringer, 
men ryddigste måte å organisere dette på. Alle emner som slutter på 14 får ny kode som 
slutter på 19. Foreløpig ingen indikasjon på endring av emnenavn eller vurderingsordning. 
Lena gir beskjed til Nina. Dersom noe er uklart kan Nina ta direkte kontakt med Tove 
Gulbrandsen. 
Nina Buskoven oppretter nye emnekoder. Det er ønskelig at gammel tekst følger emnet i 
kopi, som grunnlag for revisjon i EpN.  
Studieprogramkodene endres IKKE. 
LUB kan føre til endringer i arbeidskrav/eksamen. Må i så fall kontrolleres av eksamen (via 
Aisa). 
 

 

Videre prosess 

Internt frist for emneansvarlige: ca. 1. desember. Tove formidler dette. 
Tove gjør endringer i EpN etter dialog med koordinatorer og fagmiljø for hver enkelt 
utdanning. Aisa bistår Tove teknisk med EpN. 
Innkalling til opplæring EpN 23. oktober er videresendt til Tove. 
Endringer i generell del av studieplanene må sendes Lena T., rettes foreløpig kun opp i FS. 
Frist 20. januar (parallelt med frist for emner i EpN). 
Dekan må godkjenne studieplanene på nytt. Betraktes som større endringer pga 
læringsutbytte (sluttkompetansen). 
Endringene skal ikke ha særlig påvirkning på markedsføringstekster. 

 

1051



  Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Bevilgningsfinansierte studier 

13 
 

Litteraturlister:  

Revideres i ordinær revisjonsperiode.  
Litteraturlister for våren har fortsatt frist 1. desember dersom behov. Merk at versjonen 
fagmiljøet har tilgjengelig for revisjon i EpN (for vår 2020) da heller ikkje er oppdatert ift 
litteratur > Tove må legge inn litteratur for våren 2020, mens Lena må rette for våren 2019 (i 
FS) etter særlig beskjed. 

 

Registrering av emneansvar 

Meldes fortsatt direkte fra faglig ledelse til Aisa Fredh eller Nina Buskoven.  
Løpende oppdateringer i FS. 

 

Saker diskutert, men trenger ikkje videre oppfølging 
Fagmiljøet har vurdert å splitte emnene i to, hhv teori og praksis. Ingen gode argument for splitting 
da det allereie er deleksamen i emnene. Forøvrig ingen utfordringer med gjennomstrømming. 

Det er også varslet at AAIO-utdanningen skal innlemmes i RETHOS-prosjektet. Lengre tidshorisont, 
det er ikke nedsatt programråd for disse utdanningene ennå. 

 

Kråkerøy, 20.09.2018, Lena Tolfsen 
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Engelske titler på emner og studieprogram (epost)

From: Lena Therese Tolfsen  
Sent: Sunday, January 27, 2019 6:54 PM 
To: Tove Anita Gulbrandsen <tove.a.gulbrandsen@hiof.no> 
Cc: Randi Magnus Sommerfelt <randi.sommerfelt@hiof.no>; Nina Kristin Buskoven 
<nina.k.buskoven@hiof.no>; Aisa Therese Navarrete Fredh <aisa.t.fredh@hiof.no> 
Subject: AAIO: Mangler engelske titler på emner (og studieprogram) 

 

Dette haster.
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Engelsk tittel på studieprogram

Med vennlig hilsen

Lena Tolfsen

Seniorrådgiver

Teamleder for studieutredning og kvalitetssikring

Fellestjenesten, Studieenheten

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 83 87 (kontor)

Mobil: 94 78 64 33 (privat)

Kontor: A3-030

Epost: lena.tolfsen@hiof.no
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Nettside om studieforberedende uke 

https://www.hiof.no/studier/studiestart/studieforberedende-uke/ 
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Nettside om studieverkstedet 

https://www.hiof.no/bibliotek/hvordan-skrive-oppgave/Studieverksted/Studieverksted%20-
%20Fredrikstad/ 
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Nettside om digitalt kurs i studieteknikk 
https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/tjenester/studieteknikk/ 
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