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Innledning
Sykepleierutdanninga ved Campus Narvik ønsker å ha studenter som trives. Relativt få studenter per kull
gir mulighet for et åpent miljø og tett oppfølging av den enkelte student. Vi ønsker å bidra til din
personlige og faglige vekst gjennom studiet fram mot å bli autorisert sykepleier.

Fagplanen for bachelor i sykepleie ved Campus Narvik beskriver studiets oppbygging og struktur, og
danner grunnlaget for emnebeskrivelser samt læreplaner for praktiske studier. Fagplanen er utarbeidet i
henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Rammeplanen for sykepleierutdanning, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008.

Sykepleieren skal jf Rammeplanen for sykepleierutdanning ha handlingskompetanse og
handlingsberedskap innenfor følgende områder:
•

helsefremming og forebygging

•

pleie, omsorg og behandling

•

undervisning og veiledning

•

yrkesetisk holdning og handling

•

fagutvikling, kvalitetssikring og forskning

•

organisasjon og ledelse, politikk og lovverk

I rammeplanene knyttes handlingskompetanse til områder der utdanningen har ansvar for å bidra til
at yrkesutøveren skal kunne fungere selvstendig. Handlingsberedskap knyttes til områder der
utdanningen har ansvar for å bidra til at nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men
mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig 1. Vi ønsker
samfunnsengasjerte, kvalitetsbevisste og endringsorienterte sykepleiere som holder seg oppdaterte
på ny kunnskap. Gjennom målrettet satsing på utdanning og forskning, vil campus Narvik være med
på å utvikle og kvalifisere sykepleiere for fremtidens tjenestetilbud innen helse og omsorg.
Sykepleierutdanningen ved campus Narvik har et nært samarbeid med praksisfeltet i primær - og
spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformens 2 intensjoner har vært en viktig del av
grunnlagstenkningen ved utarbeidelse av denne fagplanen. Utfordringer i helsetjenesten søkes

1

Kunnsapsdepartementet (2008). Rammeplan for sykepleierutdanning.

2

Stortingsmelding nr 47 ( 2008 – 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Oslo: Det
kongelige Helse- og omsorgsdepartement
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ivaretatt gjennom særlig vektlegging på tema som bedre koordinering av tjenester, forebygging av
sykdom og bedre ressursutnyttelse. Framtidige utfordringer knyttet til at funksjoner innen
pasientbehandling som til nå har vært ivaretatt av spesialisthelsetjenesten, overføres nå til
primærhelsetjenesten i større grad enn for noen år siden. Dette har vi tatt høyde for i planleggingen
av våre praksisstudier.
Teorigrunnlaget i sykepleiefaget består av fire hovedemner innen:
•

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

•

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

•

Medisinske og naturvitenskapelige emner

•

Samfunnsvitenskapelige emner

Tanken bak oppbyggingen av sykepleierstudiet ved Campus Narvik er å synliggjøre sammenhengen
mellom de ulike emnene. Målet er at studenten skal erfare hvordan de ulike teoretiske emnene utgjør en
sammenhengende helhet i sykepleiefaglig tilnærming. Emnebeskrivelser er utarbeidet for hvert enkelt
emne samt praksisstudier/- emner.

Campus Narvik har som mål å utdanne sykepleiere med en sterk sykepleiefaglig bevissthet, og kunnskap
om hva som er sykepleierens funksjon. International Council of Nurses (ICN) påpeker at sykepleie
omfatter selvstendige og samarbeidende funksjoner knyttet til omsorg for individer i alle aldere, familier,
grupper og samfunn, syk eller frisk og i ulike kontekster. Sykepleie innebærer å fremme helse og
forebygge sykdom samt å yte omsorg for syke, funksjonshemmede og døende mennesker. Ivaretakelse av
individets rettigheter, fremme trygge omgivelser og miljø, delta i forskning og bidra til utvikling og
organisering av helsetjenesten samt engasjere seg i helsepolitiske spørsmål og utdanning er også viktige
oppgaver for sykepleieren 3. Vi ønsker at våre studenter skal være gode på samarbeid med andre
yrkesgrupper og helseprofesjoner, samtidig som de har en klar bevissthet knyttet til sykepleierens
selvstendige rolle og egne ansvarsområder.
Vi ønsker å ha en tydelig forebyggingsprofil, og folkehelse- og forebyggingsperspektivet er
gjennomgående tema i studiet.

3

International Council of Nurses (2011, 12.04.10). Definition of Nursing Hentet 09.06.11, fra http://www.icn.ch/abouticn/icn-definition-of-nursing/ (Vår oversettelse)
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Generell beskrivelse av studiet
Sykepleierutdanningen er en 3 - års profesjonsutdanning og fører frem til graden Bachelor i sykepleie.
Fullført utdanning gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. Grunnutdanning i sykepleie
utgjør 180 studiepoeng, og er fordelt på 60 studiepoeng pr år. De 180 studiepoengene er fordelt på de fire
tidligere omtalte hovedemner, og inkluderer praksisstudier i et omfang på 90 studiepoeng.
Praksisemnene utgjør med andre ord 50% av studiet.

Opptakskrav
Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Informasjon om søknadsprosedyrer
finnes på Samordna opptak og på UITs web.
For bachelor i sykepleie krever «Forskrift om opptak til høyere utdanning» at det skal fremlegges
politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. I henhold til «Forskrift om opptak til høyere utdanning» 4
skal studenten sende politiattest innen fristen som er satt for å motta utdanningsplassen. Søkere som får
tilsagn om plass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før, eventuelt etter studiestart, skal legge fram
politiattesten senest fjorten dager etter at tilsagn om utdanningsplass er gitt jfr § 6- 6.

Læringsutbytte
Sykepleieutdanningen ved campus Narvik følger Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanens
føringer ved formulering av læringsutbytte for utdanningsprogrammet og det enkelte emne.
Læringsutbytte er definert som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes
å ha ved avsluttet studium eller emne. Læringsutbytte etter endt utdanning er delt inn i
tre hovedområder: Kunnskaper, Ferdigheter og Generell kompetanse. De er utarbeidet av landets
sykepleierutdanninger i fellesskap, og ble vedtatt i SUFAL (samarbeidsorgan for landets
sykepleierutdanninger) 3. juni- 2013. (Tabell – neste side)

4

Kunnskapsdepartementet (2007). Forskrift om opptak til høyere utdanning Hentet 09.06.11, fra
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html
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Det forventes at kandidaten etter fullført bachelorutdanning
Kunnskaper:
•
•
•
•
•

har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen
sykepleievitenskapelige emner
har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige
emner
har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart
kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie
har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag
til helse- og velferdstjenesten

Ferdigheter:
•
•
•
•
•
•
•
•

kan utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn
kan ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette,
evaluere og dokumentere sykepleie
kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre
helsefremmende og forebyggende tiltak
kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende
kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
er en endringsdyktig leder av eget fag
kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud

Generell kompetanse:
•
•
•
•
•
•
•

kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet
kan ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
kan bidra til nytenkning og innovasjon
kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet
i sykepleiefaget og helsetjenesten
kan anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både
skriftlig og muntlig
kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatten om
helsepolitiske spørsmål
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Arbeidsformer
Gjennom studiet vil du som student bli presentert for ulike pedagogiske tilnærminger og arbeidsformer,
der praktiske studier utgjør 90 av totalt 180 studiepoeng. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk.
Deler av pensum er på engelsk. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid,
refleksjonsgrupper, skriftlige hjemmeoppgaver, ferdighetstrening i ferdighetslab og praksis i ulike deler
av helsetjenesten. Det forutsettes stor grad av selvstudium og egeninnsats fra studentens side for å klare
de teoretiske og praktiske krav sykepleiestudiet stiller.

Basisgrupper
Studentene på 1.sem deles inn i basisgrupper ved oppstart av studiet. Hver basisgruppe får tildelt en
lærerveileder som skal følge gruppa hele 1.semester. Det vil være tre basisgruppemøter á to timer i løpet
av høsten. Deltakelse er obligatorisk. Det vil bli forventet at studentene er godt forberedte til
basisgruppemøtene.
Praksisstudier/-emner
De praktiske studiene gjennomføres i alle tre studieår og utgjør 50 uker tilsvarende 75 studiepoeng. I
tillegg utgjør ferdighetstrening, forberedelse og refleksjon over praksis 15 studiepoeng. I praksisstudiene
får studenten mulighet til å erfare arbeidsfellesskapet som fremtidig yrkesutøver, samtidig som han/hun
arbeider mot forventet kompetanse gjennom studiet. I løpet av praksisstudiene skal studentene
gjennomføre ulike arbeidskrav. Praksisstudier er veiledet, hvilket innebærer at en veileder fra høgskolen
følger opp studenten gjennom praksisstudiene, i samarbeid med sykepleiere fra praksisfeltet. Det er
utarbeidet emnebeskrivelser og egne læreplaner for alle praksisstudiene.

Vurderingsformer
De vurderinger som gis i løpet av studiet har til hensikt å sikre at studenten i løpet av studiet oppnår
læringsutbytte for studiet ved campus Narvik og tilegner seg de kunnskaper og kvalifikasjoner som er
skissert i rammeplanen. Vurderingsformene er beskrevet under gjeldende emnebeskrivelser for hvert
enkelt emne.

Det stilles krav om minimum 90 % studiedeltakelse for deler av studiet og omfatter blant annet alle
praksisstudier, forberedelse til og refleksjon over praksis. Det føres oppmøteprotokoll i alle fag ved
11

studiet. For nærmere beskrivelse av vurderingsformer se studieforskrift for UIT, Norges Arktiske
Universitet.

12

Passeringskrav
Arbeidskrav knyttet til de ulike emnene skal være godkjent før oppmelding til vurdering/eksamen i det
gjeldende emnet.
•

Før oppstart av praksis ved sykehjem på andre semester skal praktisk/teoretisk test være
godkjent. Dette arbeidskravet er knyttet til Praksisforberedelse – grunnleggende sykepleie, som er
et delemne i Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi til eldre (HSY4402-2).

•

Test/prøve i medikamentregning skal være godkjent (krav om feilfri besvarelse) før oppstart i
praksis på 3. semester.

•

Alle emner skal være bestått fra 1. studieår før eksamener på 3. semester kan avholdes.

•

Praksisstudier - sykehjem (HSY 4200), som skal være bestått før oppstart i praksis på 3. semester.

•

Studenten skal ha bestått alle forutgående eksamener før oppstart i praksis på 3. semester.
Studieseksjonen kan i særlige tilfeller etter søknad og i samråd med faglærer eller studieleder,
vedta at en student har anledning til å påbegynne praksisstudiet selv om én eksamen ikke er
bestått.

•

Ved til sammen to ikke beståtte emner (teori og/eller praksis), vil studenten bli flyttet ned et kull.

•

Dersom en student får karakteren ikke bestått for en veiledet periode ved et praksisområde må
denne tas om igjen så snart det er praktisk gjennomførbart.

•

En student som blir forsinket med to ulike praksisområder må påregne å flytte ned et kull.

•

Får studenten vurdert samme veiledete praksisområde til karakteren ikke bestått to ganger, må
studiet som hovedregel avsluttes.

•

For å kunne levere bacheloroppgaven må alle tidligere emner i studiet være bestått.

Se for øvrig retningslinjer i eksamensforskriften for UIT, Norges Arktiske Universitet.

Studentene ved studiet er også underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering for høyere utdanning (se
under).
Skikkethet
Det foregår kontinuerlig skikkethetsvurdering av studenten gjennom hele studieforløpet.
Skikkethetsvurdering er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (FOR 2006-0630) http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060630-0859-0.html#1. Løpende sikkerhetsvurdering skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger og studentens egnethet

13

som sykepleier. Særskilt skikkethetsvurdering skal benyttes hvis det er begrunnet tvil om en students
skikkethet.

Internasjonalisering
UiT legger til rette for at deler av utdanningen kan gjennomføres i utlandet. Ved Bachelor i sykepleie
campus Narvik kan utveksling skje siste studieår (5. eller 6. semester) og primært som praksisstudier. Vi
har en internasjonal koordinator som er behjelpelig når det gjelder utenlandsopphold for studenter
tilknyttet bachelor i sykepleie. Informasjon om utvekslingsprogram og avtaler finnes på Campus Narviks
hjemmeside under overskriften «utveksling».

Sykepleierutdanningen i Narvik tilfredsstiller direktiver fra EU og internasjonale konvensjoner slik at du
kan arbeide i andre europeiske land etter endt utdanning.

Utdanningsmuligheter
Utdanningen gir grunnlag for å søke opptak på mastergrad og deretter doktorgrad, og mange ulike
videreutdanninger i helsefag, både nasjonalt og internasjonalt. Videreutdanninger for anestesisykepleie,
intensivsykepleie, nevrosykepleie, barnesykepleie, operasjonssykepleie, psykiatrisk sykepleie,
diabetessykepleie, kreftsykepleie, jordmor og helsesøster er noen få eksempler.

Andre opplysninger
Veiledning utgjør en viktig del av oppfølging av studenter både individuelt og i grupper. Veiledninger en
planlagt og systematisk pedagogisk virksomhet som har som siktemål å fremme læring, utvikling og vekst
gjennom kontakt og dialog.

Veiledning kan bli gitt i gruppe eller individuelt. Studenten bør ta med konkrete problemstillinger eller
spørsmål til veiledningstimen. Studenter som ikke møter til oppsatt eller avtalt veiledningstid uten på
forhånd å ha avklart dette med sin veileder, vil miste denne veiledningen. Gruppeveiledninger vil som
hovedregel ikke bli erstattet ved studentfravær, uansett fraværsårsak.
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Studiets oppbygging

Studieoversikt (emnekoder i parentes)
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

Grunnleggende sykepleie med

Sykepleie med

Sykepleie med

Sykepleie med

Praksisstudier

sykdomslære og farmakologi til eldre

sykdomslære og

sykdomslære,

sykdomslære,

kommune -

(HSY 4402-2)

farmakologi til

farmakologi og

farmakologi og

helsetjeneste

(16 stp)

akutt somatisk og

rehabilitering til

habilitering til barn og

(HSY 4210)

psykisk syke (HSY

kronisk

ungdom

10 uker

4404)

somatisk og

(HSY 4406)

(15 stp)

(16stp)

psykisk syke

(4 stp)

(HSY 4405)
(8 stp)
Sykepleiens

Praksisstudium -

Praksisstudier -

vitenskapelig

*rullering

*rullering

grunnlag, historie

8 uker

2 perioder à 8

stats- og kommunal-

og yrkesetikk

(12 stp)

uker

kunnskap, helse- og

(12 stp x 2)

(HSY 4403)
(5 stp)

Sosiologi ,
sosialantropologi,

sosialpolitikk
(HSY 4407)
(10 stp)

Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon,

Praksisstudium -

Bacheloroppgave i

samhandling og konfliktløsning

*rullering

sykepleie

(HSY 4400)

8 uker

(HSY 4409)

(10 stp)

(12 stp)

(13 stp)

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og

Helsefremmende og

hygiene (HSY 4301-2)

forebyggende

(5 stp)

sykepleie
(Villmarksmedisin,
max 40 stud.)
(HSY 4408)
4 uker
(6 stp)

Anatomi,

Praksisstudier -

fysiologi og

Sykehjem

biokjemi

(HSY 4200)

(SYP-1012)

8 uker

(12 stp)

(12 stp)
60 studiepoeng

60 studiepoeng

60 studiepoeng
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*Rulleringspraksis dekker over fire perioder følgende praksisstudier: (HSY 4212) Hjemmesykepleie, (HSY 4211)
Medisinsk avdeling, (HSY 4208) Kirurgisk avdeling og (HSY 4209) Psykisk helsearbeid.
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Generell studieoversikt *

OBS! Justeringer i henhold til terminplan må påregnes

1. år
1. semester høst

2. semester – Vår

Studieuke 1 - 18

Studieuke 19 - 23

Studieuke 24

Studieuke 32/33 - 40

– 32/33
Grunnleggende
sykepleie med

Grunnleggende sykepleie med
sykdomslære og farmakologi til eldre

sykdomslære og
farmakologi til eldre (E)

Praksisforberedelse (T)
Sykepleiens vit. grunnlag, historie og

Psykologi, pedagogikk,

yrkesetikk (E)

kommunikasjon,
samhandling og

Hygiene (E)

Praksis sykehjem (påskeferie)

Anatomi/Fysiologi/biokjemi(E)

Psykologi, pedagogikk,
kommunikasjon, samhandling
og konfliktløsning (E)
Mikrobiologi(E )
Legemiddelhåndtering /
medikamentregning (ordinær
(T/P))

konfliktløsning

Psykologi, pedagogikk,
kommunikasjon, samhandling og
konfliktløsning

2. år
3. semester - Høst
Studieuke 1 – 10

4. semester - Vår
Uke 11 - 18

Studieuke 19 – 22

Studieuke 23 – 32

Studieuke 33
- 40

somatisk og psykisk syke
(E )
Praksisforberedelse og
kliniske prosedyrer
(Legemiddelhåndtering /

sykdomslære, farmakologi
og rehabilitering til kronisk
somatisk og psykisk syke
(E)

Praksis (rullering)

farmakologi ,til akutt

Sykepleie med

Praksis ( rullering) + (2 uker påske)

sykdomslære og

Praksis (rullering)

Sykepleie med

med.regn - utsatt (T/P))
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3. år
5. semester - Høst
Studieuke 1-

S.U. 9

S.U. 10 - 13

6. semester - Vår
S.U 14- 17

Uke 18

S.U 19 - 28

S.U 29 – 40

8

og sosialpolitikk (E)
Sykepleie med
sykdomslære,
farmakologi og
habilitering til barn
og ungdom. (E)

Praksis Kommunehelse-tjeneste

kunnskap, helse-

(Ledelse og organisering av spl.tjenesten)

og kommunal-

Vitenskapsteori/metode

antropologi, stats

Forebyggings-prosjekt / Villmarks-medisin

Sosiologi og sosial-

(max 40stud.)

– 8 uker

Sosiologi og sosial-antropologi, stats og

(rullering)

kommunal-kunnskap, helse- og sosialpolitikk

Praksis

(Påske)
Bacheloroppgave

(E) Eksamen
(T/P) Test/Prøve
*Emnekodene er utelatt i denne oversikten
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Plassering av praksisstudier
I tredje, fjerde og femte semester deles kullet i fire grupper og rullerer mellom praksis ved medisinsk
avdeling, kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie og i psykisk helsearbeid.

1. semester

2.semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

Praksis

Praksis

Praksis

Praksis

Praksis

8 uker

1 periode á 8

2 perioder à 8

1 periode á 8

10 uker

uker

uker

uker

ved et av

ved to av

ved et av

følgende

følgende områder

følgende

Sykehjem

områder

områder
1. Medisin

Kommunehelsetjenest
e

1. Medisin

2. Kirurgi

1. Medisin

(spl.faglig ledelse,

2. Kirurgi

3. Psykiatri

2. Kirurgi

organisering og

3. Psykiatri

4. Hjemme

3. Psykiatri

kvalitetssikring av

4. Hjemme

sykepleie

4. Hjemme

tjenesten)

sykepleie

sykepleie

Praksisstudiene består av et gjennomsnitt på 30 timer / uke, og gjennomføres på dag, kveld, natt og helg.
Studentene følger i all hovedsak turnusen til sine kontaktsykepleiere i praksis.
Studenter må påregne noe reising knyttet til enkelte praksisperioder, og må også være forberedt på at
praksis i noen perioder vil måtte avvikles utenfor Narvik kommune. Studenten vil i slike tilfeller kunne
få økonomisk støtte etter faste satser regulert gjennom UiTs retningslinjer.
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Oversikt over emnefordeling
Tall i parentes telles ikke i totalsum for studiepoengberegning. De er ført opp for å vise at temaet
videreføres i andre emner. Fargekode på tall i tabellen viser tilbake på samme fargekode på emnet tallet er
hentet fra.
Emnekode
Hoved-

Del -

Emne

emne

Studiepoeng

Studiepoeng

Studiepoeng

1. år

2. år

3. år

Hovedemne

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag.

(+ 51 stp fra

1og 2

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

praksis)

(105 stp,)
HSY 4402-2

1.0

Grunnleggende sykepleie med sykdomslære
og farmakologi til eldre (16 stp)

1.1

Sykepleie knyttet til grunnleggende behov

5

1.2

Praksisforberedelse - grunnleggende

8

sykepleie

HSY 4403

1.3

Forebyggende og helsefremmende arbeid

1

1.5

Sykdomslære knyttet til eldre

2

2.0

Sykepleiens vitenskapelige grunnlag,

(2)

(1)

historie og yrkesetikk (5 stp)
2.1

Sykepleiens historie og lovgrunnlaget

1

2.2

Etisk teori/ yrkesetikk

1

(0,5)

2.3

Sykepleieteori

1

(0,5)

2.4

Vitenskapsteori og forskningsmetode

1

(1)

2.5

Sykepleierens ledende og fagutviklende

1

(1)

funksjon
HSY 4404

HSY 4405

3.0

Sykepleie med sykdomslære, farmakologi
til akutt somatisk og psykisk syke
(16 stp)

3.1

Sykepleie til akutt syke.

3

3.2

Praksisforberedelse og kliniske prosedyrer

6

3.3

Sykdomslære og farmakologi til akutt syke

6

3.4

Legemiddelhåndtering/ Medikamentregning

1

4.0

Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og
rehabilitering til kronisk somatisk og
psykisk syke (8 stp)
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HSY 4406

4.1

Sykepleie til kronisk syke

3

4.2

Sykepleieteorier

0,5

4.3

Anvendt etikk

0,5

4.5

Sykdomslære og farmakologi til kronisk syke

3

5.0

Sykepleie med sykdomslære, farmakologi og
habilitering til barn og ungdom (4 stp)

5.1

Sykepleie og habilitering til barn, ungdom.

2

5.2

Sykdomslære og farmakologi til barn,

2

ungdom.
HSY 4408

6.0

Helsefremmende og forebyggende

(1)

6

sykepleie /(Villmarksmedisin – max 40
stud.)(6 stp)
HSY 4409

7.0

Bacheloroppgave i sykepleie (13 stp)

7.1

Bacheloroppgaven

12

7.2

Vitenskapsteori og forskningsmetode

1

HSY 4200

8.0

Praksisstudier – Sykehjem

HSY 4208

9.0

Praksisstudier – Kirurgisk avd

12
12 (på 2. el 3.
år)

HSY 4211

10.0

12 (på 2. el

Praksisstudier – Medisinsk avdeling

3.år)
HSY 4212

11.0

12 (på 2. el 3.

Praksisstudier -Hjemmesykepleie

år)
HSY 4209

12.0

12 (på 2. el 3.

Praksisstudier- Psykisk helsearbeid

år)
HSY 4210

13.0

15

Praksisstudier – Kommunehelsetjeneste

Medisinske og naturvitenskapelige emner

Hovedemne

(+15 stp fra
praksis)

3
(45 stp)

SYP-1012

14.0

Anatomi, fysiologi og biokjemi (12 stp)

HSY 4301-2

15.0

Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og

12

hygiene (5 stp)
15.1

Hygiene

2,5
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15.2

Mikrobiologi og infeksjonssykdommer

2,5

16.0

Generell patologi, sykdomslære og

(2)

(10)

(2)

farmakologi.
legemiddelhåndtering/Medikamentregning
(14 stp)

(+ 9 stp fra

Samfunnsvitenskapelige emner

Hovedemne

praksis)

4
(30 stp)

HSY 4400

17.0

Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon,

10

samhandling og konfliktløsning (10 stp)
HSY 4407

18.0

10

Sosiologi, sosialantropologi, stats- og
kommunalkunnskap, helse- og
sosialpolitikk (10 stp)

18.1

Sykepleierens ledende og fagutviklende

(1)

2

funksjon
18.2

Sosiologi og sosialantropologi

3

18.3

Stats- og kommunalkunnskap, helse- og

5

sosialpolitikk med lovverk

SUM

60

60

60

OBS! Det arbeides med å utvikle eget emne for medikamenthåndtering, medikamentregning og
farmakologi. Endringer må derved påregnes.
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Eksamensoversikt
Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for
bestått og F for ikke bestått. Alle eksamener ved campus Narvik vil etter hvert bli omgjort til
elektroniske eksamensformer – se emnebeskrivelser.

Hovedemne 1og 2: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Sykepleiefaget og
yrkesgrunnlaget
Emnekode

Emne

Vurderingsform*

Karakteruttrykk

Omfang

HSY 4402

Grunnleggende sykepleie med

Skoleeksamen,

Bokstavkarakter

16 studiepoeng

sykdomslære og farmakologi til

1. studieår, 2. semester

Bokstavkarakter

5 studiepoeng

Bokstavkarakter

16 studiepoeng

Bokstavkarakter

8 studiepoeng

Bokstavkarakter

4 studiepoeng

6 studiepoeng

eldre
HSY 4403

Sykepleiens vitenskapelige

Individuell

grunnlag, historie og yrkesetikk

hjemmeeksamen
1. studieår. 1. semester

HSY 4404

Sykepleie med sykdomslære og

Skoleeksamen,

farmakologi til akutt somatisk og

2. studieår, 3. semester

psykisk syke

HSY 4405

HSY 4406

HSY 4408

Sykepleie og sykdomslære med

Individuell

farmakologi og rehabilitering til

hjemmeeksamen

kronisk somatisk og psykisk syke

2. studieår, 4. semester

Sykepleie med sykdomslære,

Tidsbegrenset individuell

farmakologi og habilitering til barn

hjemmeeksamen

og ungdom.

3. studieår 5. semester

Helsefremmende og forebyggende

Muntlig fremlegg og en

Bestått/ ikke

sykepleie / Villmarksmedisin (max

skriftlig rapport/oppgave

bestått

20 stud.)

som gjøres gruppevis
innenfor helsefremmende
og forebyggende
sykepleie, og individuelt i
villmarksmedisin. 3.
studieår, 5.semester

HSY 4409

Bacheloroppgave i sykepleie

Individuell

Bokstavkarakter

13 studiepoeng

hjemmeeksamen,
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3. studieår. Innlevering 6.
semester

Hovedemne 3: Medisinske og naturvitenskapelige emner
Emnekode

Emne

Vurderingsform*

Karakteruttrykk

Omfang

SYP-1012

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Skriftlig, individuell,

Bokstavkarakter

12 studiepoeng

nasjonal skoleeksamen,
1. studieår, 1. semester
HSY 4301-2

Mikrobiologi,

5 studiepoeng

infeksjonssykdommer og hygiene
Hygiene

Skriftlig individuell

Bokstavkarakter

(2,5 studiepoeng)

Bokstavkarakter

(2,5 studiepoeng)

skoleeksamen,
1. studieår, 1. semester
Mikrobiologi og

Skriftlig, individuell

infeksjonssykdommer.

skoleeksamen,
1. studieår, 2. semester

Inngår i

Generell patologi, sykdomslære

Skoleeksamener som

emnene: HSY

og farmakologi.

inngår i andre emner

14 studiepoeng

4402-2,4404,
4405 og 4406

Hovedemne 4: Samfunnsvitenskapelige emner
Emnekode

Emne

Vurderingsform*

HSY 4400

Psykologi, pedagogikk,

Skriftlig gruppeeksamen med Bokstavkarakter

kommunikasjon, samhandling og

muntlig gruppeframlegg

konfliktløsning.

1. studieår, 2. semester

Sosiologi og sosialantropologi,

Skriftlig gruppeeksamen 3.

stats- og kommunalkunnskap,

studieår, 5. semester

HSY 4407

Karakteruttrykk

Bokstavkarakter

Omfang
10 studiepoeng

10 studiepoeng

helse- og sosialpolitikk.
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* Med forbehold om endringer.
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Vedlegg til fagplan for bachelor i sykepleie
Oversikt over deler av studiet hvor det er obligatorisk deltakelse (jf. §2 i Forskrift til rammeplan for
sykepleierutdanning). Det føres fraværslister. Nærmere beskrivelse på krav til deltakelse finnes i
respektive emnebeskrivelser.
Emnekode

Emnenavn

Obligatorisk deltakelse

1. studieår
Basisgrupper
HSY 4402-2 Grunnleggende sykepleie med
sykdomslære og farmakologi til eldre

Alle møter i 1.semester
Delemne 4: Praksisforberedelse –
grunnleggende sykepleie (all aktivitet på
ferdighetslaboratorium)

HSY 4403

Sykepleiens vitenskapelige grunnlag,
historie og yrkesetikk

Obligatorisk skrivekurs.
I tillegg skal studenten ha vært tilstede på
minst 70% av undervisningen i emnet.

HSY 4400

Psykologi, pedagogikk, kommunikasjon,
samhandling og konfliktløsning.

HSY 4404

Sykepleie med sykdomslære og
farmakologi til akutt somatisk og psykisk
syke

Obligatorisk deltakelse ved seminar om
gruppedynamikk og personlig utvikling (1.
semester).
Obligatorisk deltakelse på screeningprøve i
matematikk (1. semester)

HSY 4200
Praksisstudier - sykehjem
2. og 3. studieår

Minst 90% studiedeltakelse

HSY 4404

Sykepleie med sykdomslære og
farmakologi til akutt somatisk og psykisk
syke

Oppmøteplikt på veiledet instruksjon og
simuleringer i ferdighetslaboratorium.

HSY 4408

Helsefremmende og forebyggende
sykepleie / Villmarksmedisin (max 20
stud.)

HSY 4409

Bacheloroppgave i sykepleie

HSY 4208
HSY 4209
HSY 4210

Praksisstudier – kirurgisk avdeling
Praksisstudier – psykisk helsearbeid
Praksisstudier – kommunehelsetjeneste

Bachelorseminar, oppgaveseminar og
gruppeveiledning med opponenter er
obligatorisk. Et minimum antall individuelle
veiledninger er også obligatorisk (se
emnebeskrivelse).
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HSY 4211
HSY 4212

Praksisstudier - medisinsk avdeling
Praksisstudier – hjemmesykepleie

Minst 90% studiedeltakelse
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