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Innføring av studieavgift ved samlingsbaserte utdanningar med nettstøtte (N)
Forslag til vedtak
1. Alternativ 1 Innføring av studieavgift, strukturendringar og auka kursverksemd vert vedteke.
2. Studieavgift på kr 3 000,- per semester vert innført for nye studentar hausten 2020 ved dei
nettbaserte utdanningane med samlingar (kode N).
3. Lokal matkultur vert unntatt frå avgjerda om studieavgift.
4. Strukturendringar vert endeleg handsama i sak om tilbodsstruktur 29.04.2020.
Samandrag
Styret for fagskulen handsama PS 2/20 om innføring av studieavgift ved nettbaserte utdanningar
med samlingar i møte 28.01.2020 og vedtok at saka vart utsett for vidare utgreiing. I denne saka
vert det gjort greie for generelle utviklingstrekk i fagskulesektoren og Fagskolen i Hordaland dei
siste åra. Deretter vert det vist kva utdanningane ved fagskulen kostar før det vert gjort greie for
ulike tiltak for å betre den økonomiske situasjonen ved fagskulen. Tiltaka som vert omtala er
innføring av studieavgift, strukturendringar og kursverksemd. I tillegg vert andre mindre tiltak
omtalt. Til slutt vert det vist tre alternativ som følgjer:
1 Innføring av studieavgift, strukturendringar og auka kursverksemd
I alternativ 1 vert det både innført studieavgift, gjennomført strukturendringar og fokusert på auka
kursverksemd. I 2020 vil gjerne studieavgift og strukturendringar ha størst effekt, medan auka
kursverksemd vil måtte byggjast opp over tid. Administrasjonen vil tilrå at alternativ 1 vert vedteke.
2 Strukturendringar og auka kursverksemd
I alternativ 2 vil ein måtte gjere større strukturendringar i høve til alternativ 1 for å kome i balanse.
Dette alternativet er mindre ønskjeleg fordi det totale studenttalet ved skulen vil måtte reduserast
meir enn ved alternativ 1.

3 Auka kursverksemd
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I alternativ 3 vil ein berre fokusere på auka kursverksemd. Dette kan vere eit sjansespel fordi det
er noko usikkert kor mykje skulen kan tene på kurs i 2020. Alternativ 3 er såleis heller ikkje eit
ønskjeleg alternativ.
Basert på alternativa over vil administrasjonen tilrå at alternativ 1 Innføring av studieavgift,
strukturendringar og auka kursverksemd vert vedteke.

Torbjørn Mjelstad
rektor, Fagskolen i Hordaland

Adeline Berntsen Landro
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Vedlegg
1 Innføring av studieavgift ved samlingsbaserte utdanningar med nettstøtte
2 Spørsmål frå styremedlemmer
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Styret for fagskulen handsama PS 2/20 om innføring av studieavgift ved nettbaserte utdanningar
med samlingar i møte 28.01.2020 og gjorde følgjande vedtak:
Saka vert utsett og gjort grundigare greie for til styremøtet 19.02.2020. Styret vert
oppmoda om å sende inn skriftlege spørsmål og problemstillingar som det er ønskjeleg å
få særleg belyst til sekretariatet innan 4. februar.
PS 2/20 ligg ved denne saka (vedlegg 1).
Administrasjonen har motteke fleire spørsmål frå tilsettrepresentanten i styret og representanten
Fosse. Spørsmåla og svara er lagt ved saka (vedlegg 2), i tillegg til at dei fleste spørsmåla også
vert belyst eller omtala i saka.
Vidare vert det gjort greie for generelle utviklingstrekk i fagskulesektoren og Fagskolen i Hordaland
dei siste åra i høve til finansiering m.m. Deretter vert det vist kva utdanningane ved fagskulen
kostar før det vert gjort greie for ulike tiltak for å betre den økonomiske situasjonen ved fagskulen.

Finansieringa av fagskulesektoren
Frå 2018 vart det i samband med Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden —
Fagskoleutdanning innført ny finansieringsordning som baserar seg på eit føreseieleg grunntilskot
(80 %) og eit resultatbasert tilskot på (20 %). I tillegg vert det årleg lyst ut utviklingsmidlar som
fagskular kan søkje på. Gjennom statsbudsjettet kan det også bli tildelt nye studieplassar til
fylkeskommunane som tildelar desse vidare til fagskular i sin region etter søknad. I 2020 har
Vestland fylkeskommune fått 9 nye studieplassar. Den nye finansieringsordninga er annleis enn
den tidlegare finansieringsordninga. Før 2018 fekk fylkeskommunane ei årleg rammeoverføring til
finansiering av fagskuledrifta. Den totale ramma som staten overførte til fylkeskommunane var
basert på studenttalet i 2010 og vart årleg gjeve med lønns- og prisvekst, men det var nullvekst i
ramma utover dette. Det vil sei at ein auke i studenttalet ikkje vart finansiert over denne ramma. På
sida av dette vart det etablert ei eiga finansieringsordning ved Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) som vart forvalta av Helsedirektoratet (H.dir.). Under denne ordninga fekk
fylkeskommunane årleg tildelt ei øyremerka ramme til fagskuletilbod innan helse- og omsorgsfag.
Både offentlege og private fagskular kunne søkje fylkeskommunen om midlar gjennom denne
ordninga. Tilskotsordninga skulle bidra til å nå målsettinga i Omsorgsplan 2015 og
kompetanseløftet 2015, jf. St.meld. nr. 1 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas
omsorgsutfordringer.
Finansieringsordninga før 2018 hadde som nemnt ein nullvekst, men var samtidig fordelt til
fylkeskommunane basert på studenttala to år tilbake. Det vil sei at ramma som vart etablert i 2010
vart fordelt mellom fylka kvart år basert på studenttalet to år tilbake, og dersom fagskulesektoren
totalt hadde ein auke i studenttalet vart satsen per student lågare. Dei fagskulane som hadde
størst del av auken fekk meir, og fagskular som hadde berre ein liten auke kunne som resultat av
dette få ein svært liten auke. Skular utan vekst i studenttalet kunne såleis også få ein reduksjon i
ramma. Totalt sett tapte alle fagskulane på denne ordninga fordi ramma heile tida vart mindre i
høve til veksten i studenttalet nasjonalt – finansiering per student vart såleis lågare år etter år.
Frå 2011 til 2017 auka studenttalet ved dei fylkeskommunale fagskulane med 18 % rekna som
heiltidsekvivalentar. Rekna i talet på faktiske studentar var auken på om lag 23 %. Tilboda innan
helsefag er ikkje rekna med i denne veksten fordi dei vart finansiert under tilskotsordninga ved
H.dir. og ikkje under rammeoverføringa til fylkeskommunane.
Då den nye finansieringsordninga vart etablert i 2018 samla Kunnskapsdepartementet (KD) alle
tilskotsordningar under éin ordning. Det vil sei at rammeoverføringane som fylkeskommunane
tidlegare fekk som frie midlar; tilskotet til helsefagskuleutdanningane gjennom HOD, og tilskot til
14 private fagskular (tidlegare friskular) finansiert av KD, vart samla til ein stor tilskotsramme.
Denne ramma vart så splitta opp i 80 % grunnfinansiering og 20 % resultatbasert finansiering.
Grunnfinansieringa er fast og kan berre aukast gjennom tildeling av nye studieplasser over
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statsbudsjettet. Fylkeskommunane kan gjere endringar i grunnfinansieringa mellom fagskular i sin
region dersom ein skule har reduksjon i tilbodet, eller fylkeskommunen ønskjer å gjere faglege
omprioriteringar med bakgrunn i kompetansepolitiske satsingar. Slike endringar skal varslast
fagskulane i god tid før dei vert gjort.
Ramma som utgjer den resultatbaserte andelen av tilskotet vert auka eller redusert kvart år
avhengig av fagskulane sin produksjon av studiepoeng. Fylkeskommunane vil få auka eller
redusert det resultatbaserte tilskotet med om lag 18 000,- kr per studiepoengeining (60 stp.) på
bakgrunn av den opphavelege 20 % ramma. Det resultatbaserte tilskotet skal fordelast vidare til
fagskulane som har produsert studiepoenga. Det som er positivt med den resultatbaserte
finansieringa er at dersom sektoren totalt sett har ein høgare produksjon, så vil denne ramma auke
over statsbudsjettet. Det er ikkje slik som før at satsen vert lågare ved høgare studenttal eller
produksjon. Likevel vil det ikkje gje veldig stor effekt fordi det berre er 20 % av den totale ramma
som kan aukast på denne måten. Grunnfinansieringa kan som nemnt berre aukast ved at det vert
tildelt nye studieplassar over statsbudsjettet.
Utrekninga av tilskotet til fylkeskommunane som ble fastsett i 2018 var basert på fordelinga
mellom fylka i 2017, som igjen baserar seg på studenttalet i 2015. Dette har gjort at noen fagskular
har vore heldige, medan andre har ikkje. Fagskolen i Hordaland hadde eit høgt studenttal i 2015,
og fekk såleis ein god inngang til den nye finansieringsordninga. Andre fagskular har hatt ein vekst
mellom 2015 og 2018, og har ikkje fått utteljing for dette.
På bakgrunn av den nye finansieringsordninga ser ein at fokuset vert noko flytta frå kva ein student
kostar versus kva ein klasse kostar. Om ein startar opp ein klasse med 20 eller 30 studentar har
ikkje dette innverknad på grunnfinansieringa, men det vil ha innverknad på det resultatbaserte
tilskotet. Bakgrunnen for å etablere ein ordning med grunnfinansiering var nettopp at ein skulle
sikre høveleg finansiering av tilbodet sjølv om det slutta studentar like etter at utdanninga vart
starta opp. Ein klasse med 20 studentar kostar det same å drifte som ein klasse med 30 studentar.

Utviklinga og forventningar i fagskulesektoren dei siste åra
Som vist i sak PS 2/20 har det blitt gjennomført ei rekke endringar i lover og forskrifter for
fagskulesektoren som stiller høgare krav til administrasjon og kvalitet. Døme på dette er meir
rapportering og dokumentasjon, sterkare rettar for studentane, større administrative kostnader
knytt til sakshandsaming, og auka satsting på kompetanseheving og infrastruktur knytt til digital
kompetanse. Aukande krav til kvalitet og dokumentasjon er positivt for utviklinga av sektoren, men
det kjem ikkje utan meirkostnader.
Vidare har fagskular fått rett til å vere medlem i ein studentsamskipnad, og basert på Fagskolen i
Hordaland sitt studenttal utgjer dette vel ein halv million kroner årleg i ekstra utgifter, i tillegg til
meir administrasjon.
Som omtala i sak PS 2/20 er det også høge forventningar til sektoren til å auke talet på studentar,
utvikle nye tilbod og kurs, samt å vidareutvikle eksisterande utdanningar i tråd med endringar i
arbeidslivet. Desse forventningane er fremja gjennom både stortingsmelding 9 om
fagskuleutdanning og kompetansereforma «Lære heile livet».

Utviklinga ved Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Hordaland har over fleire år arbeidd for å imøtekome endringar, auka krav og
forventningar gjennom å utvikle og starte opp nye utdanningar; sette i verk kompetansehevande
tiltak i høve til nettpedagogikk og auke tilbodet i eksisterande utdanningar. Døme på nye
utdanningar dei siste åra er CNC og robotteknologi, Lokal matkultur og Klassisk bygningshandverk
og restaurering. Vidare arbeider skulen med utvikling og start av bransjeprogramma innan tekniske
fag og helsefag, og ei utdanning innan RAS-teknologi (Recirculating aqaculture systems).
Utdanninga innan RAS-teknologi er ein del av eit internasjonalt prosjekt under Interreg og
Nordsjøprogrammet som er leia av Vestland fylkeskommune.
Døme på auka kapasitet i eksisterande utdanningar er ei gradvis dobling av talet på klassar innan
Bygg og Elkraft. Sidan 2017 har skulen auka kapasiteten innan Bygg og Elkraft ved å opprette
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fleire klassar, anten som nettbasert med samlingar på deltid eller stadbasert på heiltid. I skuleåret
2019/20 er det til saman 15 klassar ved dei to utdanningane, i tillegg til éin klasse innan Elkraft på
Stord. Om ikkje kapasiteten hadde vore auka ville det normalt ha vore 10 klassar til saman ved
desse utdanningane på Nordnes fordelt på heiltid og deltid, i tillegg til tilbodet på Stord.

Berekningar av kostnader knytt til utdanningane
Dersom ein skal peike på den største årsaka til at skulen har fått auka kostnader dei siste par åra
så er det knytt til auke i talet på klassar utan tilsvarande auke i grunntilskotet. Dette vert vist i tabell
1 under.

Årstall
2016
2017
2018
2019

Ramme

Klasser

89 348 000
92 54 8000
93 619 000
97 595 000

45
46
49
54

Budsjett pr.
klasse
1 985 511
2 011 913
1 910 592
1 807 315

Tabell 1. Auke i budsjettramme og talet på klassar frå 2016 til 2019.

På bakgrunn av tabell 1 ser ein at budsjett per klasse har gått ned dei siste åra på grunn av auken
i talet på klassar, samtidig har generelle kostnader ved å drive utdanninga auka (t.d. lønskostnadar
og administrasjon). I tabell 2 under vert det vist kva dei einskilde utdanningane ved fagskulen
kostar. Berekningane i tabell 2 er basert på kostnadar knytt til éin klasse per utdanning i 2019, og
studenttalet er hovudsakeleg frå 1.klassar. Vidare er berekninga basert på faste utgifter, medan
eingongsutgifter ikkje er med. Basert på utrekningane i tabell 2 får ein ei snittpris på om lag kr
1 970 000,- per klasse, medan budsjett per klasse i 2019 var på om lag kr 1,8 mill.

Forklaring til kodar i tabell 2 - Utdanningar som har ein kode som slutter på N, H og D er som
følgjer:
-

N – Nettbaserte utdanningar med samlingar
H – Heiltid
D – Deltid

Studiestad Utdanningar
Klima, energi og miljø i bygg FTB03N
Bygg FTB01H
Bygg FTB01N
Automatisering FTE01H
Automatisering FTE01N
Elkraft FTE03H

Nordnes

Elkraft FTE03N
Maskinteknikk FTT04H
Maskinteknikk FTT04N
Prosessteknikk FTK01H
Prosessteknikk FTK01N
Klassisk bygningshandverk FTB54D
Psykisk helsearbeid/rusarbeid FHH14D
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Kost
utdanning
1 524 154
2 138 054
1 524 154
2 138 054
1 524 154
2 138 054
1 524 154
2 138 054
1 524 154
2 138 054
1 524 154
1 524 154
1 261 054

Studenttal
31
30
25
7
26
25
29
20
29
13
13
15
14

Pr student
49 166
71 268
60 966
305 436
58 621
85 522
52 557
106 903
52 557
164 466
117 243
101 610
90 075

Saknr: 2020/1479-10

1 261 054
1 261 054
2 404 454
2 404 454
2 404 454
1 863 700
2 693 087
3 131 587
2 701 154
2 138 054
3 243 887
1 538 987
1 538 987
1 524 154
52 656 321

Rehabilitering FHH04D
Spesialreinhald FHH10D
Maskinteknikk FTT04H

Stord

Maskinteknikk med ISO FTT11H
Elkraft FTE03H
Automatisering FTE01H
Maskinoffiser FTM02H

Nygård

Dekksoffiser FTM01H
Boring FTP01H
CNC og robotteknologi FTT53H

Austevoll

Dekksoffiser FTM01H

Hjeltnes

Arborist FPS01D

Voss

Anlegg FTB02N

Lokal matkultur FTK51N

Sum
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6
21
23
21
12
6
27
29
20
11
25
15
15
30
538

210 176
60 050
104 541
114 498
200 371
400 742
99 744
107 986
135 058
194 369
129 755
102 599
102 599
50 805
97 874

Tabell 2. Kostnad per utdanning basert på kostnader i 2019.

Som ein ser i tabell 2 er tilboda på Stord, dei maritime utdanningane og Boring meir
kostnadskrevjande enn andre utdanningar. Årsaka til at tilboda på Stord kostar meir er
hovudsakleg på grunn av at lærarane reiser til Stord for å undervise. Tidlegare fekk fagskulen dekt
dei ekstra kostnadene ved Stord av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, som igjen fekk desse
midlane frå Hordaland fylkeskommune ved Regionalavdelinga (midlar under
handlingsprogrammet). Samarbeidsrådet for Sunnhordland bør på nytt undersøkje om dette er
mogleg å få igjen. Den totale meirkostnaden for studiestaden Stord var på om lag kr 1 mill. i 2019 i
høve til andre heiltidstilbod. Dei maritime utdanningane og boreutdanninga har noko høgare
ressurs enn andre utdanningar i tillegg til at det er store årlege kostnadar knytt til drift og
vedlikehaldsavtaler ved simulatorane som vert nytta ved desse utdanningane.
Vidare ser ein at det er høgare kostnadar knytt til å drive tilbod på nett med samlingar i høve til
tilbod på heiltid og deltid. Årsaka til dette er at tilboda på nett strekkjer seg over tre år men har like
administrative kostnader som tilboda på heiltid og deltid. Dette vert illustrert i tabell 3 under.

Utdanning
Teknisk Nett
Teknisk Heiltid
Helse Deltid
Arborist Deltid

Per klasse
1 524 154
2 138 054
1 261 054
1 538 987

Fullt
studie
4 572 462
4 276 108
2 522 108
3 077 973

Tabell 3. Kostnad ved heiltid, deltid og nettbaserte studium med samlingar.

Som ein ser er kostnaden ved eit fullt studium over tre år høgare enn tilboda som vert gjennomført
over to år slik som teknisk på heiltid og deltidsutdanningane som er vist i dette eksempelet. Ved
dei tekniske utdanningane på nett er det i snitt 25 studentar i klassane og meirkostnaden per
student vert då om lag kr 2 000,- per semester.

Økonomisk situasjon ved Fagskolen i Hordaland
Det er forventa at fagskulen har eit meirforbruk på kr 4 til 5 mill. i 2019. Som vist over har auken i
talet på klassar dei siste åra bidrege til å auke skulen sine faste utgifter meir enn kva skulen har i
inntekt, og dette er den største årsaka til meirforbruket. I tillegg har fagskulen hatt ein del ekstra
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utgifter knytt til ventilasjon ved studiestaden Nordnes, auka lønskostnader gjennom lokale
lønsforhandlingar og overtid grunna turnover, samt eingongsutgifter knytt til nye utdanningar
(Klassisk bygningshandverk og Lokal matkultur).
Samtidig som at skulen sine faste utgifter har auka er det forventa at ramma i 2020 vil vere på om
lag det same som i 2019. Årsaka til dette er ein reduksjon i det fylkeskommunale driftstilskotet i
tillegg til ein reduksjon i det resultatbaserte tilskotet. Nedgangen i det resultatbaserte tilskotet er i
stor grad knytt til nedgangen i olje- og gassektoren som gjorde at svært mange studentar måtte
slutte ved fagskulen i 2017. Dette fekk store følgjer for studiepoengproduksjonen i 2018 som er
året skulen no får utteljing for.
På grunn av høgare kostnader, kombinert med eit meirforbruk i 2019 som skal dekkast inn over to
år, må fagskulen gjere fleire store tiltak for å kome i balanse. Vidare vert det gjort greie for ulike
tiltak skulen kan gjere for å få ned utgiftene ved skulen, og til slutt vert det føreslått 3 alternativ som
styret kan ta stilling til.

Tiltak for å redusere utgifter
Innføring av studieavgift
Administrasjonen har undersøkt med 4 fylkeskommunale fagskular som nyttar studieavgift i høve til
bakgrunn for at avgifta vart innført; kva studieavgifta dekker, og konsekvensar i høve til søkjartal.
Felles for dei 4 fagskulane er at det berre vert teke studieavgift ved tekniske fagskuleutdanningar
som er nettbasert med samlingar (Kode N). Dette er utdanningar som studentane kan kombinera
med arbeid. Hovudårsaka til at desse fagskulane har innført studieavgift er for å sikre tilstrekkeleg
finansiering av tilboda. For éin av fagskulane er studieavgifta heilt avgjerande for drifta, medan dei
øvre fagskulane ønskjer å dekkje faktiske meirkostnader ved tilboda og sikre drifta. Nokon
fagskular inkluderer lunsj og/eller lisensar i avgifta, medan andre ikkje har definert spesifikke
utgifter som er bakt inn.
I høve til konsekvensar ved å innføre studieavgift er det ingen av fagskulane som opplever ein
nedgang i studenttalet. Éin av fagskulane peikar på at søkjarar som er usikre på om dette er det
rette for dei, eller at utdanninga ikkje er veldig viktig for vidare arbeidsmoglegheiter, gjerne kan
vegre seg for å starte utdanninga på grunn av avgifta. Likevel har alle dei 4 fagskulane hatt god
vekst i talet på studentar i fleire år, og dette sjølv om studieavgifta er frå kr 3 500,- til kr 8 000,- per
semester ved dei ulike fagskulane.
Studentar som startar ved ei utdanning som har ei studieavgift, utover semesteravgift til
studentsamskipnad, vil kunne søkje lånekassen om ekstra lån for å dekke avgifta (informasjon om
lån til å dekke skulepengar). Studentar som studerer på deltid kan også søkje lån og stipend.
Inntektsgrensa for fullt stipend er i 2020 på kr 471 270,-. Studenten vil få støtte ut frå kor høg
studiebelastninga er (50, 67 eller 75 %).
Basert på berekningane av kostnader knytt til utdanningane tidlegare i saka, og andre fagskular
sine erfaringar med studieavgift, vil administrasjonen tilrå at det vert innført ei studieavgift på kr
3 000,- per semester for nye studentar ved nettbaserte utdanningar med samlingar (kode N) frå og
med hausten 2020. Imidlertid vil administrasjonen tilrå at det vert gjort unntak ved tilbodet Lokal
matkultur fordi dette er eit nytt studie som er i ein etableringsfase og skulen ønskjer å vente til
utdanninga er meir etablert i marknaden for å gjere ei vurdering av studieavgift.
Ei studieavgift på kr 3 000,- er ei lågare avgift enn dei andre fagskulane nyttar, og
administrasjonen meiner at avgifta er på eit handterleg nivå for ein student som kombinerer
utdanning med arbeid. Ved Fagskulen i Sogn og Fjordane er studieavgifta på kr 8 000,- per
semester, og ved ei eventuell samanslåing vil det på nytt måtte takast stilling til nivået på
studieavgifta. Sak om organisering av fagskulane i Vestland fylkeskommune skal handsamast av
fylkestinget 03.03.2020.
Det er vidare ikkje ønskjeleg å innføre studieavgift ved heiltids- eller deltidstilboda.
Heiltidsstudentar er meint å ha fulle studiar utan at ein må jobbe ved sida av. I praksis veit ein at
studentar ofte har jobb ved sida av, men dette er i mindre omfang enn for dei som studerer ved
nettbaserte utdanningar. I høve til tilboda som vert gjeve på deltid (kode D) ser ein av tabell 3 at
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desse tilboda ikkje har same auke i kostnad som dei nettbaserte i eit fullt løp, og på bakgrunn av
dette meiner administrasjonen at det ikkje er ønskjeleg å krevje studieavgift for dei.
Helsefagskuletilboda har også ingen utstyr knytt til utdanninga slik som andre utdanningar har.
Ved å innføre ei studieavgift på kr 3 000,- per semester kan ein rekne med ei inntekt på kr
900 000,- i 2020, og kr 3,6 mill. i året når avgifta er innført ved alle klassane hausten 2022.

Strukturendringar
Administrasjonen ser føre seg at det vil vere naudsynt å gjere strukturendringar ved opptaket som
skal gjennomførast denne våren, men dette vil verte handsama i sak om tilbodsstruktur av styret
29.04.2020. Likevel vil administrasjonen i denne saka omtale nokre strukturendringar.
-

Som nemnt tidlegare i saka har kapasiteten ved utdanningane Bygg og Elkraft auka dei
siste åra, og styret har ikkje vedteke å gjere dette for hausten 2020. Dette vil bidra til å
betre ressurssituasjonen ved elkraftutdanninga på sikt, men verknaden vil ikkje sjåast før
etter våren 2021.
- Ved tilbodet Automasjon (H) har det dei siste åra vore gode søkjartal, men etter at
utdanninga har starta opp er det mange studentar som har slutta. Dette var spesielt
tydeleg inneverande skuleår då det var om lag 47 søkjarar, medan det no er 7 studentar i
klassen. Årsaka til at mange studentar sluttar ved dette tilbodet er at studentane får jobb
som dei prioriterer framfor utdanning. Styret bør vurdere om heiltidstilbod innan
Automatisering ikkje skal opprettast hausten 2020.
- Ei anna strukturendring som allereie er vedteke av styret er å ikkje opprette utdanningar
med deling på 2. studieår ved studiestaden Stord. Dette har tidlegare vore gjort innan
Elkraft og Automasjon ved at skulen har starta begge tilboda med éin full klasse, og så delt
klassen i to på fordjupinga andre året (fyrste studieår er likt ved desse tilboda). Denne
praksisen gjer at 2. studieår vert svært dyrt. Hausten 2019 vart det starta opp to klassar på
Stord, og per i dag er det til saman 4 klassar der. Basert på vedtak i mellombels
tilbodsstruktur vil det vere 3 klassar på Stord hausten 2020.
- Skuleåret 2019 vart det starta opp ein klasse på heiltid innan Prosess i staden for på nett.
Dette tilbodet har berre blitt gitt som nettbasert studium tidlegare. Årsaka til at det vart
starta opp heiltidstilbod var at søkjartala hadde auka dei siste åra, men erfaringa med
dette viser at det har falt frå ein del studentar etter skulestart, og det ser ikkje ut til at det er
grunnlag for å oppretthalde tilbodet på heiltid. Dette har styret allereie vedteke tidlegare i
sak om mellombels tilbodsstruktur i høve til kva tilbod som skulle lysast ut våren 2020.
Prosess N er føreslått oppretta.
Kor store strukturendringar som må gjennomførast vil avhenge av kva andre tiltak skulen vil kunne
sette i verk i 2020, og administrasjonen vil arbeide vidare med dette fram til sak om tilbodsstruktur i
april. Hausten 2020 vil det vere 34 klassar som er under utdanning, og jf. mellombels
tilbodsstruktur vedtatt i november 2019 er det planlagt å opprette 22 nye klassar. Dette blir totalt 56
klassar, og såleis to fleire klassar enn skulen har i dag.

Kursverksemd
Fagskulen ønskjer å auke kursverksemda ved fagskulen både inneverande år og i dei komande
åra. Fagskulen har eit stort potensiale i å tilby fleire kurs retta mot arbeidslivet. Fagskulen starta
allereie hausten 2019 med å starta opp igjen kurs retta mot petroleumsverksemda og vil fortsette
med å utvikle ein større kursverksemd.
Administrasjonen skal no i gang med eit arbeid for å avgjere korleis skulen skal organisera
kursverksemda ved fagskulen. Administrasjonen ser føre seg at kursverksemda vil bli etablert som
ein eiga eining ved fagskulen med eigen administrativ ressurs, men dette vil ta noe tid å etablere.
Alle kostnadar til kursverksemd skal sjølvsagt vere dekt gjennom inntektene. Ved noen
utdanningar er det avgrensa kor mykje eigne ressursar skulen har til å gjennomføre kursa, og ein
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må gjerne leie inn eksterne fagfolk. Fagskulen har mykje godt utstyr som simulatorar og
laboratorium, og dette bør utnyttast til kursverksemd i større grad. Inntening gjennom
kursverksemd vil også kunne bidra til å dekke kostnader knytt til vedlikehald og oppgradering av
utstyret ved skulen.

Andre tiltak
Fagskulen vil også ha fokus på andre tiltak i fortsettinga, t.d. ved å arbeide for å redusere overtid
og sikre full finansiering ved eventuelle investeringar. Skulen ser heller ikkje føre seg at det vil
verte gjort nye investeringar i 2020 utanom investeringar som allereie er sett i verk. Eventuelle nye
investeringar må vurderast svært nøye. Dette er tiltak som skulen uansett vil gjere, men dei vil
gjerne ikkje få stor effekt i høve til innsparing.

Alternativ til tiltak
Basert på saksframlegget kan følgjande alternativ med tiltak vurderast:
1 Innføring av studieavgift, strukturendringar og auka kursverksemd
I alternativ 1 vert det både innført studieavgift, gjennomført strukturendringar og fokusert på auka
kursverksemd. I 2020 vil gjerne studieavgift og strukturendringar ha størst effekt, medan auka
kursverksemd vil måtte byggjast opp over tid. Administrasjonen vil tilrå at alternativ 1 vert vedteke.

2 Strukturendringar og auka kursverksemd
I alternativ 2 vil ein måtte gjere større strukturendringar i høve til alternativ 1 for å kome i balanse.
Dette alternativet er mindre ønskjeleg fordi det totale studenttalet ved skulen vil måtte reduserast
meir enn ved alternativ 1.

3 Auka kursverksemd
I alternativ 3 vil ein berre fokusere på auka kursverksemd. Dette kan vere eit sjansespel fordi det
er noko usikkert kor mykje skulen kan tene på kurs i 2020. Alternativ 3 er såleis heller ikkje eit
ønskjeleg alternativ.
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Vedtakskompetanse
Styret har kompetanse til å innføra studieavgift jf. fagskulelova § 29 andre ledd som følgjer:
«Fagskoler kan kreve egenbetaling fra studenter bare når det ikke ved tildeling av
offentlige tilskudd er forutsatt at utdanningen skal være gratis. Departementet kan gi
forskrift om fagskolens adgang til å kreve egenbetaling fra studenter.»
Vestland fylkeskommune har ikkje ved tildeling av offentleg tilskot fastsett at det ikkje kan verte
kravd studieavgift frå studentar. Kunnskapsdepartementet har heller ikkje sett slike føresetnader.
Departementet har ikkje gitt forskrift om fagskulen sin tilgang til å krevje studieavgift frå studentar.

Konklusjon
Administrasjonen vil tilrå at alternativ 1 Innføring av studieavgift, strukturendringar og auka
kursverksemd vert vedteke av styret. Sak om tilbodsstruktur for skuleåret 2020/21 vert handsama
av styret 29.04.2020.
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Fagskolen i Hordaland
Saksframlegg
Saknr:
2020/1479-1
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Styret for Fagskolen i Hordaland

2/20

28.01.2020

Innføring av studieavgift ved samlingsbaserte utdanningar med nettstøtte
Forslag til vedtak
1. Fagskolen i Hordaland skal innføre studieavgift som samlingsbaserte utdanningar med
nettstøtte for nye studentar frå og med hausten 2020.
2. Det vert ikkje teke studieavgift for helsefagskulestudentar.
Samandrag
Dei siste åra har kostnadene ved å driva høgare yrkesfagleg utdanning auke grunna større
administrative kostnader og større vekst i talet på studentar i sektoren i høve til finansieringa.
Fleire fylkeskommunale fagskular har innført studentbetaling for samlingsbaserte utdanningar med
nettstøtte, og for å kunne sikre vidare god utvikling ved Fagskolen i Hordaland dei komande åra er
det eit ønskje og også innføre slik studentbetaling ved fagskulen. Administrasjonen vil tilrå ei
studieavgift på kr 5 000,- per semester for nye studentar frå og med skuleåret 2020/21.
Administrasjonen vil vidare tilrå at det ikkje vert teke studieavgift for helsefagskuleutdanningane.

Torbjørn Mjelstad
rektor, Fagskolen i Hordaland

Torbjørn Mjelstad
Rektor

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Dei siste åra har det vorte gjennomført ei rekkje kvalitetshevande og viktige tiltak gjennom mellom
anna stortingsmelding 9 (2016-2017) om fagskule og endringar i lov og forskrifter. Endringane har
leia til sterkare rettar for studentane ved fagskulane t.d. gjennom større sikring av klagerettar,
studiepoeng, medlemskap i studentsamskipnad og eige studentombod. Endringane stiller også
større krav til fagskulane i høve til kvalitetssikring, oppfølging og administrasjon. I tillegg vert det
gjennom både stortingsmeldinga om fagskule, regionreforma og kompetansereforma «Lære hele
livet» stilt store forventningar til fagskulesektoren om å levere utdanning og kurs i tråd med lokalt,
regionalt og nasjonalt kompetansebehov. Spesielt gjennom kompetansereforma er det tydelege
forventingar om at fagskulane skal utvikle og levere mindre utdanningar eller etter- og
vidareutdanning retta mot arbeidslivet. Bransjeprogramma er eit døme på slike tiltak.
I 2018 overtok staten finansieringa av fagskulesektoren ved å trekke inn ramma som
fylkeskommunane fekk til fagskulane, i tillegg til midlar som var øyremerka
helsefagskuleutdanningar under Helse- og omsorgsdepartementet. Desse midlane vart vidareført
til fagskulane med ei 80 prosent grunnfinansiering og 20 prosent resultatbasert finansiering. Det
vart i tillegg sett av eigne utviklingsmidlar på kr 35 mill. som alle fagskular årleg kan søkje om å få
til kvalitetshevande tiltak eller eingongsinvesteringar. Til slutt vart det i 2018 løyva ekstra midlar til
638 nye studieplassar, med ein dobling den påfølgjande hausten. Hordaland fylkeskommune 41
nye studieplassar av dei 638 plassane, med ei auke til 82 den påfølgjande hausten. Auken i
studieplassar er permanent og såleis ei auke i grunnfinansieringa. Av dei nye studieplassane til
Hordaland fekk Fagskolen i Hordaland 21 studieplassar i 2018, med ei auke til 42 studieplasser
hausten 2019, men skulen hadde totalt sett ei større auke i studenttal frå 2017 til 2018 enn dette. I
2020 er det over statsbudsjettet berre løyvd 9 nye studieplassar til Vestland fylkeskommune som
alle fagskular med studiestad i Vestland kan søkje om å få til fagskuletilbod som er retta mot
studentar som ønskjer å kombinera utdanning med arbeid.
Fagskulesektoren har dei siste 10 åra vakse mykje, men finansieringa av tilbodet har ikkje vakse i
same takt. Det var først i 2018 at det vart gjeve midlar til auke i talet på studentar, men tidlegare
auke har ikkje vorte finansiert. Dei fylkeskommunale fagskulane, Rådet for offentlege fagskular
(RFF) og Nasjonalt fagskoleråd har ved fleire høve peikt på låg finansiering, men det har ikkje blitt
gjort noko med situasjonen. Som ein konsekvens av etterslepet på finansieringa har fleire
fylkeskommunale fagskular dei siste åra innført studentbetaling ved samlingsbaserte tilbod med
nettstøtte, og følgjande er eksemplar på fagskuler som tek studentbetaling:
Fagskule
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fagskolen Innlandet
Fagskolen i Østfold
Fagskolen Tinius Olsen
Norges grønne fagskole Vea
Fagskolen i Rogaland

Semesteravgift
8 000,7 500,6 500,5 625,4 750,5 000,-

Økonomisk situasjon ved Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Hordaland ligg an til eit meirforbruk på om lag kr 4 mill. i 2019 som i hovudsak kan
forklarast med oppretting av nye utdanningar, byggmessige investeringar og større administrative
kostnadar. Fagskulen har kunne opprette og drive små tilbod på grunn av stordriftsfordelar, men
taket for utnytting av stordriftsfordelar er no nådd, saman med auka administrative kostnadar knytt
til den siste tidas byråkratisering av sektoren. For å fortsette ei god utvikling ved fagskulen er det
ønskjeleg å innføra studentbetaling ved dei samlingsbaserte tilboda med nettstøtte slik som ein del
andre fylkeskommunale fagskular har innført. Unntaket er ved helsefagskuleutdanningane som er
lite kostnadskrevjande i høve til utstyr og som rettar seg mot studentar i lågt lønna yrker. Dette er
også utdanningar som det er større konkurranse om i høve til rekruttering av studentar i Vestland.

Innføring av studentbetaling
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Administrasjonen ved fagskulen vil tilrå at det vert innført ein studieavgift på kr. 5 000,- per
semester for nye studentar ved samlingsbaserte utdanningar frå og med hausten 2020. Det vil
ikkje verte kravd betaling av studentar som allereie er starta i utdanning ved fagskulen.
Under følgjer ei estimert berekning av inntekter ei slik studieavgift vil gi basert på talet på studentar
ved samlingsbaserte utdanningar i 2019. Berekninga er forventa å vere på dette nivået om tre år
når ein studieavgift er innført for alle studieåra.

Vår
Tal
studentar

Haust
Tal
studentar

Studieavgift Vår
Pr.
semester
Sum

Haust

Budsjettår

Sum

Sum

580

670

5 000,-

3 350 000,-

6 250 000,-

2 900 000,-

Basert på dagens studenttal og forventa tal på nye studentar hausten 2020 kan ein forvente
følgjande inntekt i budsjettåret 2020:
Nye
studentar

Studieavgift Sum

300

5 000,-

1 500 000,-

Vedtakskompetanse
Styret har kompetanse til å innføra studieavgift jf. fagskulelova § 29 andre ledd som følgjer:
«Fagskoler kan kreve egenbetaling fra studenter bare når det ikke ved tildeling av
offentlige tilskudd er forutsatt at utdanningen skal være gratis. Departementet kan gi
forskrift om fagskolens adgang til å kreve egenbetaling fra studenter.»
Vestland fylkeskommune har ikkje ved tildeling av offentleg tilskot fastsett at det ikkje kan verte
kravd studieavgift frå studentar. Kunnskapsdepartementet har heller ikkje sett slike føresetnader.
Departementet har ikkje gitt forskrift om fagskulen sin tilgang til å krevje studieavgift frå studentar.
Konklusjon
På bakgrunn av saksframlegget vil administrasjonen tilrå at det vert innført studieavgift på kr
5 000,- for nye studentar frå og med hausten 2020. Vidare vert det tilrådd at det ikkje vert teke
studieavgift frå studentar ved helsefagskuleutdanningane.
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Problemstillingar og spørsmål frå styremedlemmer vedkomande sak om studieavgift

Representanten Fosse har meldt inn følgjande spørsmål og problemstillingar:
1. Ber om at det vert sett på om det er nokon lokasjonar som er kostnadsdrivende å drifte. Ber
om at ein ser på om alternative lokasjonar kan være rimelegare alternativ.
Svar:
Det er ikkje svært store faste kostnader knytt til dei ulike studiestadene med tanke på husleige ol. Alle
ytre studiestader utanom Stord er lokalisert til vidaregåande skular, og det er ikkje husleige for desse.
Studiestaden ved Stord er lokalisert i Kværner sine lokalar, men det er ikkje husleige knytt til lokala.
Fagskulen har investert i digitalt klasserom på Stord og bygd eit ekstra klasserom og lærarkontor.
Klasserommet og lærarkontoret var eit spleiselag mellom skulen og Kværner, og skulen betalte
250 000,- sjølv. Dersom studiestaden på Stord hadde lagt ved ein vidaregåande skule ville ikkje skulen
ha måtte gjort byggmessige endringar. Investeringa i digitalt klasserom ville skulen ha gjort sjølv om
ein var lokalisert ved ein vidaregåande skule.
Når tilbodet Lokal matkultur blei etablert vart det bygd nytt kjøkken, men det var eigedomsavdelinga
som betalet det meste av dette. Fagskulen har betalt 165 000,- kr til kjøkkenutstyr, men dette er ein
eingongsutgift.
Å drifta studiestader fleire stader i fylket har sjølvsagt ein meirkostnad i høve til at ein må dele på nokre
felleskostnader med den vidaregåande skulen ein er lokalisert ved. Døme på dette kan vere kostnader
knytt til bibliotek, kantine og vaktordningar for aktivitet på kvelden. Det er også behov for noko
administrasjon ved dei ulike studiestadene. Ved studiestaden på Hjeltnes og Stord er det også ekstra
kostnader knytt til reise og opphald for lærar ved undervisningssamlingane. Det er tilboda på Stord
som har dei største meirkostnadene i høve til reiseverksemd. I 2019 utgjer reisekostnadene knytt til
studiestaden Stord vel kr 1 mill.

2. Kva er grensa for å starte opp klasser med få søkjarar? Bør ein stille større krav til talet på
søkjarar enn i dag for å starte opp ein klasse?
Svar:
Grensa for å starte opp ein klasse med få søkjarar avhenger av kor studiet er lokalisert og kva
utdanning det er. Ved nye utdanningar har ein starta opp små klassar med til dømes 10 studentar.
CNC og robotteknologi er døme på dette. Ved tilboda Arborist og Klassisk bygningshandverk er ein full
klasse om lag 16 studentar på grunn av mykje praktiske øvingar. Ved studiestadene Stord, Voss og
Hjeltnes (Lokal mat) har ein hatt eit ønskje om minimum 20 studentar for å starte opp, men helst fleire.
På Nordnes og Nygård er det ønskjeleg med minimum 25, men det har vorte starta opp mindre klassar
ved til dømes havbotnutdanninga då det var ein nedgang i søkjartala grunna låg aktivitet i sektoren.
Skuleåret 2018/19 vart det oppretta ein havbotnklasse med 6 studentar fordi ein håpte at søkjartala
ville ta seg opp året etter. Dette forsvarte ein med at studentane ved havbotn kunne gå saman med
studentane på boring det fyrste året, og at det vart ein deling det andre året. Året etter tok ikkje
søkjartala seg opp, og det vart ikkje starta opp nye klassar innan havbotn.
Ved dei helsefaglege utdanningane har ein, avhengig av tilbod, starta opp med få studentar. Døme på
dette er Rehabilitering som har vore starta opp med om lag 12 søkjarar. Rehabilitering vart ikkje starta
opp hausten 2019, men etter førespurnad frå Voss kommune vil ein vurdera dette på nytt for hausten
2020.
Den største utfordringa med talet på studentar i einskilde klassar er at det er mange studentar som
takkar ja til studieplass, men som ikkje møter eller som sluttar i løpet av dei fyrste vekene.
Rehabilitering som er nemnt over er eit eksempel på det. Rehabilitering starta opp med 12 søkjarar
men har per i dag 6 studentar. Eit anna døme er Automatisering H som starta opp hausten 2019 med
47 søkjarar, og per i dag er det 7 studentar ved dette tilbodet.
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I høve til å stille høgare krav til talet på søkjarar til ei utdanning før ein startar opp så er dette sjølvsagt
noko ein bør gjere, men ein må også sjå på kva erfaringar ein har med dei ulike tilboda i høve til
gjennomføring og fråfall tidleg i skuleåret. Administrasjonen vil gjere nøye vurderingar i høve til kva
som vert tilrådd å starte opp når styret skal handsame tilbodsstruktur i slutten av april for skuleåret
2020/21. Samtidig kan det vere andre omsyn som gjer at ein startar opp med få søkjarar, t.d. ved nye
tilbod eller tilbod som er fagleg prioritert i høve til kompetansepolitikk nasjonalt eller regionalt.
Samtidig, som det vil gå fram av saka, har ikkje størrelsen på klassen så stor konsekvens for
finansieringa slik som før. Det er meir avgjerande kor mange klassar fagskulen har gåande kvart år.

Tilsettrepresentanten har meldt inn følgjande spørsmål og problemstillingar:
1. Det er ønskjeleg med ei oversikt over kostnad pr. studium - kor mykje kostar èin enkelt student
ved dei ulike utdanningane ved FiH? Her er det ønskjeleg med ei oversikt over både nett- og
dagstudentar, i tillegg til det såkalla bransjeprogrammet.
Svar:
Kva ein utdanning og éin student kostar vert gjort greie for i saka. Det er ikkje på dette tidspunktet
mogleg å seie kva bransjeprogrammet vil koste fordi det er i startfasen. Bransjeprogrammet er
finansiert gjennom eige budsjett med midlar frå Kunnskapsdepartementet.
2. Korleis vert den offentlege støtta til fagskulen påverka av at det vert innført studieavgift? Her er
det avgjerande at ein ser større på dette, og kva langtidsverknader ei studentavgift kan skape både positivt og negativt.
Svar:
Den offentlege støtta vil ikkje verte påverka av at ei studieavgift vert innført. Kunnskapsdepartementet
har bestemt at tilbod som mottar offentleg støtte vil få full utteljing for det resultatbaserte tilskotet
uavhengig av kor stor del av studiet som er finansiert av eigenbetaling/studieavgift eller anna tilskot.
I høve til langtidsverknader har administrasjonen fått tilbakemelding frå andre fagskular med
studieavgift om at avgifta ikkje har innverknad på søkjartala. Alle fagskulane som har innført
studieavgift har hatt vekst i fleire år.
3. Det er vidare ynskjeleg å vite om ein har henta inn data frå andre offentlege fagskular med
studentbetaling på kor vidt søkarmengda har auka/blitt redusert når betaling har blitt innført, og
kor vidt gjennomføringsprosenten har blitt endra?
Svar:
Se svar over. I høve til gjennomføringsprosent er dette vanskeleg å svare på fordi det ikkje er god
nasjonal statistikk på dette. Fagskulane administrasjonen har snakka med har ikkje hatt nokon
formeining om endringar i gjennomføringa etter at studieavgift vart etablert. Det kan tenkast at dette
ikkje har vore undersøkt.
4. Dersom det er ein semesterpris som antyda, er denne sett for seg å vere fast eller flytande,
t.d. er det knytta til talet studiepoeng studenten produserer det gjeldande semesteret? Her er
det skilnader i utdanningane ved skulen. Kva med studentar som får fritak i emne, skal dei ha
ei redusert semesteravgift?
Svar:
Studieavgifta er tenkt å vere fast og knytt til meirforbruk ved nettbaserte utdanningar med samlingar,
og dette er omtalt i saka. Det er ikkje tenkt at fritak i emne skal gje reduksjon i studieavgifta fordi
utdanninga vil ha same kostnad sjølv om einskilde studentar får fritak i eit eimne.

5. Vidare har det naturleg nok kome mange spørsmål om dette vil påverke dei pedagogisk tilsette
sin kvardag i form av krav, arbeidstid, lønn osb.?
Svar:
Administrasjonen meiner innføring av studieavgift ikkje vil ha innverknad for dei pedagogisk tilsette sin
arbeidsdag.
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Fagskolen i Hordaland
Saksframlegg
Saknr:
2020/1479-9
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Styret for Fagskolen i Hordaland

VS 4/20

19.02.2020

Ny utdanning innan Velferdsteknologi - bransjeprogram
Forslag til vedtak
1. Fagskolen i Hordaland kan søkje NOKUT om godkjenning for fagskuleutdanning innan
Velferdsteknologi – 3 modular á 10 studiepoeng med studiestad Nordnes.
2. Fagskulen kan gjere mindre endringar i studieplanen fram til søknadsfrist 1. mars 2020.
Samandrag
Fagskolen i Hordaland vart våren 2019 spurt av Kompetanse Norge om å delta i
bransjeprogrammet for helsefag, og søkte derfor og fekk 3,5 mill. kr til utvikling og start av
modulbasert utdanning innan Velferdsteknologi (60 studiepoeng). Modulane utviklast i samarbeid
med mellom andre Bergen kommune og Voss kommune. Fagskulen er noko forsinka med utvikling
av modulane, og det er til no utvikla 3 modular á 10 studiepoeng som skulen vil søkje NOKUT om
godkjenning for. Etter opphaveleg plan skulle utdanninga ha starta tidleg vår 2020, men ein
planlegg no for start anten før sumaren med éin modul eller tidleg haust 2020 med fleire.

Torbjørn Mjelstad
rektor, Fagskolen i Hordaland

Adeline Berntsen Landro
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift
Vedlegg
1 Studieplan i velferdsteknologi og mennesket 11.02.20
2 Studieplan i velferdsteknologi, individuelt, organisasjon og samfunn 11.02.20
3 Studieplan i digitalisering og e-helse 11.02.20
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Fagskolen i Hordaland vart våren 2019 spurt av Kompetanse Norge om å delta i
bransjeprogrammet for helsefag, og søkte derfor og fekk 3,5 mill. kr til utvikling og start av
modulbasert utdanning innan Velferdsteknologi (60 studiepoeng). Ei fagskuleutdaning skal normalt
vere på minimum 30 til maks 120 studiepoeng (stp.) jf. fagskulelova, men gjennom
bransjeprogrammet kan fagskular få dispensasjon til å utvikle sjølvstendige modular som har eit
omfang som er mindre enn 30 stp. Ved utvikling av slike modular vil fagskulen berre ha moglegheit
til å tilby dei under pilotperioden til bransjeprogrammet. På bakgrunn av dette ønskjer fagskulen å
utvikle ei utdanning innan Velferdsteknologi på 60 stp. Slik at akkrediteringa vert vidareført etter at
piloten er gjennomført. Utdanninga vil bestå av til saman 6 modular, og skal kunne gjennomførast
uavhengig av kvarandre, og på den måten imøtekjem ein ønskje om modulbasert utdanning.
Fagskulen samarbeider med Bergen kommune; Voss kommune, utviklingssentre for sjukeheim og
heimetenester og tenester for utviklingshemma, i tillegg til fagorganisasjonane om utviklinga av
modulane. I tillegg vert det samarbeidd med Høgskulen på Vestlandet (HVL) i høve til
læringsutbyttet i modulane. HVL har utdanning innan velferdsteknologi på bachelornivå.
Tilbodet tek utgangspunkt i verksemdene og dei tilsette sine behov for kompetanse. Dei seks
modulane kan anten gjennomførast som sjølvstendige modular kvar for seg eller byggjast saman
til ein gradgjevande utdanning på 60 stp.
Fagskulen er noko forsinka med utvikling av modulane, og det er til no utvikla 3 modular á 10
studiepoeng som skulen vil søkje NOKUT om godkjenning for. Etter opphaveleg plan skulle
utdanninga ha starta tidleg vår 2020, men ein planlegg no for start anten før sumaren med éin
modul eller tidleg haust 2020 med fleire. Dei neste 3 modulane må det søkjast om godkjenning for
seinare i år. Fagskulen og kommunane vil starte opp rekrutteringa til modulane snarleg.
Dei tre modulane som skulen no vil søkje om godkjenning for er:
-

Velferdsteknologi og mennesket (10 stp)
Velferdsteknologi – Individ, organisasjon og samfunn (10 stp)
Digitalisering og e-helse (10 stp)

Studieplanane for dei 3 modulane ligg som vedlegg til saka. Det vert fortsatt arbeidd med
studieplanane og det vil kunne vere behov for å gjere mindre endring fram til søknadsfrist.
Vedtakskompetanse
Det er styret for fagskulen som fattar vedtak om det skal søkjast NOKUT om godkjenning for ny
utdanning jf. § 17 i fagskulelova:
«§ 17.Innholdet i utdanningen
Styret skal fastsette en plan for innholdet i utdanningen og bestemme hvordan planen skal
gjennomføres. Det skal blant annet fastsettes bestemmelser om obligatoriske kurs,
praksisstudier, vurderingsformer og lignende.
Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår er
normert til 60 studiepoeng.
Departementet kan gi forskrift om
a)
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
b)
et felles vurderingsuttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller
annen vurdering.»

Konklusjon
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På bakgrunn av saksframlegget vil administrasjonen tilrå at styret gjev løyve til å søkje NOKUT om
akkreditering av dei 3 modulane innan fristen 01.03.2020. Vidare vert det tilrådd at fagskulen kan
gjere mindre justeringar i studieplanen fram mot søknadsfrist.

20

Studieplan for fagskoleutdanning i:

«Velferdsteknologi og
mennesket»
10 studiepoeng
nettbasert med samlinger

Fagskolen i Hordaland,
studiested Nordnes
1
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Del 1
Innledning
Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med
ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt
egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en
pårørendedimensjon og en tjenestedimensjon.
Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske
utfordringer. Men også i det helsefremmende arbeidet og som et av flere verktøy for å forebygge
fall, ensomhet og kognitiv svikt (Helsedirektoratet.no)
Teknologi skal være integrert i helse og omsorgstjenesten ute i kommunene innen 2025 ifølge
helsepolitiske målsettinger. Kommunehelsetjenesten er derfor avhengig av at helsepersonell får
digitalisering- og teknologiforståelse som en del av fagkompetansen.
«For å gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at flere kan føle seg
trygge i eget hjem, er det etablert et nasjonalt program for utvikling og implementering av
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålet for programmet er at
velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.
Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid,
forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Programmet skal bygge på
kommunenes lokale forutsetninger og ivareta behovet for at velferdsteknologiske løsninger og
tjeneste innovasjon sees i sammenheng» (Omsorg 2020).
Målsettingen med bruk av velferdsteknologi er å understøtte og forsterke brukerens trygghet,
sikkerhet, sosiale deltakelse, fysisk aktivitet, daglige gjøremål, mobilitet og livskvalitet. Det er
imidlertid viktig at velferdsteknologi ikke blir brukt som erstatning for omsorg og tilsyn, og at
personens medvirkning blir ivaretatt. En av grunnene til kritikken mot og skepsisen til
velferdsteknologi kan nettopp være at den eventuelt kan brukes som erstatning for menneskelig
hjelp og nærhet og derfor er det viktige å hele tiden løfte opp og drøfte de etiske aspektene ved
velferdsteknologi. Hagen-utvalgets NOU ”Innovasjon i omsorg” sier at teknologi aldri vil kunne
erstatte menneskelig omsorg, men velferdsteknologi kan imidlertid kunne gi mennesker nye
muligheter til å klare seg på egenhånd i hverdagen.
I NOU 2011:11 nevnes det flere steder at det hersker usikkerhet rundt de rettslige rammene for
bruk av velferdsteknologi i den kommunal helse- og omsorgstjenesten. I oppdraget om
utarbeidelse av faglig grunnlag har Helse- og omsorgsdepartementet fulgt opp ovennevnte
vurderinger. I oppdragsbrevet av 27. januar 2012 står det: ”Bruk av velferdsteknologi, og spesielt
lokaliserings- og varslingsteknologi reiser en rekke etiske og personvernmessige spørsmål,
spesielt når den benyttes der det kanskje er mest bruk for den, i forhold til mennesker med demens
eller alvorlig svikt i kognitive funksjoner. Det er derfor viktig at etiske og personvernmessige
utfordringer tas med i vurderingen.
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Modulbasert fagskoleutdanning
Velferdsteknologi og mennesket er en del av en modulbasert fagskoleutdanning i velferdsteknologi
og digital kompetanse (60 stp). Tilbudet består av til sammen 6 ulike moduler. Tilbudet er utviklet i
et trepartssamarbeid som omfatter Hordaland fylkeskommune, Fagskolen i Hordaland,
utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og tjenester for utviklingshemmede, Voss
kommune og fagorganisasjonene. Tilbudet tar utgangspunkt i virksomhetenes og de ansattes
behov for kompetanse. De seks modulene a 10 studiepoeng kan enten gjennomføres som
selvstendige moduler hver for seg eller bygges sammen til en gradgivende utdanning med 60
studiepoeng.
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Mål for utdanningen
Overordnet læringsutbytte for velferdsteknologi og mennesket.
Sluttkompetansen for utdanningen beskrives i overordnede læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
Læringsutbyttebeskrivelsene viser det kandidatene skal kunne etter fullført fagskoleutdanning i
velferdsteknologi og mennesket, i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det
overordnede målet for utdannelsen er å utdanne fagfolk med dokumentert kompetanse innen
velferdsteknologi.
Kunnskap:
Studenten
 Har kunnskap om utviklingen av velferdsteknologi i helsetjenester og dens rolle i samfunnet
nå og i fremtiden og forstår hvordan velferdsteknologi kan bidra til verdiskapning i
samfunnet
 har kunnskap om velferdsteknologisk terminologi innenfor både helse og teknologiske
løsninger
 har kunnskap om etikk og etiske vurderinger ved bruk av velferdsteknologiske løsninger
Ferdigheter:
Studenten
 kan anvende kunnskap om etikk i vurdering av velferdsteknologiske løsninger
 kan anvende relevante informasjonskilder til å finne oppdatert informasjon om
velferdsteknologi og anvendelse / funksjon av denne
Generell kompetanse:
Studenten
 har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i arbeid med velferdsteknologi innen
helse, forvaltning og teknologi
 har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at han / hun ivaretar
brukerens autonomi, sikkerhet og personvern i samarbeid med andre involverte om
velferdsteknologiske løsninger
 Kan identifisere aktuelle problemstillinger innen velferdsteknologi i egen organisasjon
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Opptak og opptakskrav
Generelt om opptak
Opptak av studenter til Fagskolen i Hordaland skjer gjennom lokalt opptak, med søknadskjema
som publiseres på hjemmesiden. Kvalifikasjonskrav og rangering skjer etter reglene bestemte i
forskrift om opptak for høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak for Fagskolen i
Hordaland.
Opptak av studenter skjer bare på grunnlag av poengutregning og rangering (realkompetanse blir
regnet om til poeng). Dette gir mulighet til å se både tall og poengnivå på søkere ved opptak til
hver fagskoleutdanning.
Retningslinjer for søking finnes på hjemmesiden. Søknadsfrist blir kunngjort på hjemmesiden.
Grunnlag for opptak til studietilbud er a) eller b) under:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant
yrkesutdanning fra videregående skole.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøven etter søknadsfristen og innen 1.
oktober, kan få tildelt studieplass. Studenten mister plassen om han/hun ikke består eller ikke
fullfører fagprøven.
b) minst 5 års relevant praksis og realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer Vg1 og Vg2
i yrkesfaglig utdanningsprogram. Søker må ha fylt 23 år innen det året han søker studieplass.

Relevant yrkesutdanning
Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående
opplæring med relevant fagbrev.
Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er fagbrev innen utdanningsprogram helse- og
oppvekstfag:
- aktivitørfaget
- ambulansefaget, portørfaget
- barne- og ungdomsarbeiderfaget
- fotterapi, ortopediteknikerfaget
- hudpleier
- apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær
- helsearbeiderfaget
Søkere med vitnemål og autorisasjon fra hjelpepleier er også kvalifiserte til opptak.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag etter opptaksfristen, kan tildeles plass
på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober om studieplassen skal beholdes.
Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.
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Realkompetansevurdering
Fagskolen i Hordaland gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med forskrift om tilsyn med
kvaliteten i fagskoleutdanning og retningslinjer fra Kompetanse Norge. Kompetansen til søkeren
blir vurdert opp mot læreplanmål i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanning.
Søkeren må dokumentere kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR), ha fylt 23 år i søknadsåret og må ha minst 5 års relevant
arbeidserfaring.

Poengberegning og rangering ved opptak
Poengberegning og rangering skjer jf. rangeringsreglene fra Kunnskapsdepartementet i forskrift
om høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske land er kvalifisert for opptak når
den videregående opplæringen i de respektive land gir generelt opptaksgrunnlag til
tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole jf. § 1-4 (1) i forskrift om opptak ved
Fagskolen i Hordaland.
Søkere utenfor Norden kan jf. Opplæringsloven § 3-4 søke NOKUT om godkjenning av
utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Alternativt må søkeren dokumentere opplæring og praksis ved
autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fag
tilsvarende VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Søkere må i tillegg dokumentere norsk
kunnskaper jamfør nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten) jf. § 1-4 (2) i forskrift om
opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Vitnemål og tittel
Studenter som fullfører og består utdanningen vil få utdelt vitnemål.
Vitnemål skal inneholde:
● Navn på utdanning
● Navn på emne som inngår i utdanningen
● Omfang av emne og oppnådd karakter
● Læringsutbytte
● Nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 5.1 og kvalifikasjonen som ble oppnådd
● Karaktersystemet som blir brukt og antall studiepoeng
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Organisering av og innhold i utdanningen
Utdanningen er bygget opp av en modul med omfang på 10 studiepoeng.
Modulen «Velferdsteknologi og mennesket» består av 4 temaer:
-

Hva ligger i begrepet velferdsteknologi og utviklingen i feltet
Personvern
Kvalitet og pasientsikkerhet
Etikk

Omfang
Utdanning i velferdsteknologi og mennesket gir 10 studiepoeng og omfatter om lag 292 timer
(klokketimer) totalt, både undervisningstimer og studentarbeidstimer (normert tid).
Utdanningens navn:
Utdanningens antall arbeidstimer totalt:
Utdanningens antall studiepoeng totalt:
Studiets gjennomføringsmodell:

Velferdsteknologi og mennesket
292 timer
10 studiepoeng
4 samlinger á 2 dager

Fordeling arbeidstimer – nettbasert studium (deltidsstudium)
Emnenavn og omfang i
studiepoeng

Aktivitet

Arbeidstimer

Emne

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på samlinger

80

Velferdsteknologi og
mennesket

Aktiviteter som foregår på nett
og mellom samlingene

Egenstudier

162

Lærerstyrte aktiviteter

40

Veiledning

30

10 studiepoeng

292
timer

10 studiepoeng

Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Undervisningsformer og læringsaktiviteter skal være relevante og hensiktsmessige i henhold til
læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig
utvikling også skal utvikle evne til selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og praktisk
yrkesutøvelse. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og
miljøperspektiv og kunne foreta etiske refleksjoner.
Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for
erfaringsbaserte læringsaktiviteter. Variasjon i valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er
nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse.
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Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene motiveres til selvstendighet og aktiv refleksjon over
egen læringsprosess. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for egen læring og
felles læringsmiljø.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter for nettstøttet studium
Nettstøttet studium er et nett- og samlingsbasert studium som består av fire obligatoriske
samlinger à 2 dager på studiested Nordnes. Den første samlingen er en oppstartsamling med
innføring i emne og digitale verktøy. Hver samling strekker seg over 2 dager med 15
undervisningstimer totalt.
Fagskolen i Hordaland nytter primært læringsplattformen its learning, men også webkonferanser
for samhandling i den nettbaserte undervisningen. Det forutsettes at studenten disponerer egen
PC og headsett med mikrofon.
Lærerstyrt undervisning og forelesninger på samlinger med oppgaver, caser og øvelser vil være de
viktigste undervisningsformene i utdanningen.
I tillegg til det vil skolen benytte ulike aktiviteter som
- prosjektarbeid og prosjektoppgaver (både gruppe og individuelt)
- individuelle arbeidsoppgaver
- presentasjoner
- nettbasert undervisning
- veiledning
Nedenfor vil vi kort presentere noen undervisningsformer og læringsaktiviteter en kan møte
gjennom studiene.
Forelesning
En undervisningsform der lærer presenterer og diskuterer et faglig tema med utgangspunkt i
studieplan og pensum. Det blir holdt obligatoriske forelesninger på samlingene. Nettbaserte
forelesninger ved FiH kan tilbys både asynkrone og synkrone. Asynkrone forelesninger er
videosnutter / opptak av forelesninger som legges ut på læringsplattformen og kan sees på et
passende tidspunkt. Skolen tilbyr også synkronundervisning via webkonferanseverktøy. Noen
forelesningsøkter kan også være hybridundervisninger der en har studenter som deltar fysisk i
klasserommet og via webkonferanse.
Gruppe- og prosjektarbeid
Gruppearbeid kan være både lærer- og studentdrevet, og innebærer at mindre grupper
samarbeider om løsning av en oppgave eller prosjekt. Gruppene kan samhandle via
samskrivingsverktøy eller i nettmøter i et virtuelt møterom ved hjelp av webkonferanse.
Veiledning
Veiledning kan foregå både gruppevis eller mellom den enkelte student og lærer. Veiledning tilbys
både under samlinger og på nett. Via læringsplattform eller skybasert programvare får studentene
tilbakemelding på studentarbeid som for eksempel skriftlige besvarelser eller muntlige
presentasjoner. Tilbakemeldingen kan gis både skriftlig, og ved hjelp av videoopptak eller lydfil.
Det tilbys også veiledning i sanntid via webkonferanserom hvor student og lærer kan møtes til
fastsatte tidspunkt.
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Selvstudium
Selvstudium er studentarbeidet utover det fastsatte undervisningstilbudet. Dette inkluderer lesing
av pensumlitteratur, bruk av læringsressurser, arbeid med oppgaver etc.
Læringsressurser
Undervisningsmateriell produseres eller deles av lærer og legges tilgjengelig for studentene på
læringsplattform eller via skybaserte tjenester. Læringsressurser kan inkludere dokumenter, lenker
til nettsider, videosnutter, opptak av forelesninger m.m.

Vurdering
Deltagelse i undervisningen ved fagskolen er obligatorisk og inngår som en del av arbeidskrav for
å kunne stille til eksamen. Det er krav om 80 % frammøte jf. § 3 -1 (5) i forskrift for Fagskolen i
Hordaland.
Vurdering blir gjennomført med eksamenskarakter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene. For
å kunne gå opp til eksamen, må arbeidskravene være godkjente. Det er to arbeidskrav, én
digitalfortelling, og lage ett undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget danner grunnlaget for
en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.
Vurderingsform for arbeidskrav er godkjent/ ikke godkjent. Prosjekteksamen blir vurdert med
karakter.

Eksamen
Studentene skal gjennomføre 1 prosjekteksamen i form av et undervisningsopplegg.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Lærerne i emnet er faste sensorer ved eksamen. Studentene skal sikrest en upartisk vurdering av
deres kunnskaper og ferdigheter, derfor blir eksterne fagkyndige personer oppnevnt som ekstern
sensor for minst 50-55% av besvarelsene (høgskolemodell). I tillegg til dette, godkjenner eksterne
sensorer eksamensoppgavene på forhånd.
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Karakterskala
Vurdering gjennomføres slik at skolen kan vurdere på et sikkert grunnlag om studenten har tilegnet
seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet i det overordnete
læringsutbytte. Det skal benyttes bokstavkarakter fra A til F. Karakteren A er beste karakter, og E
er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at emnet ikke er bestått.
Karakterskala for Fagskolen i Hordaland jf. § 3-1 i forskrift for Fagskolen i Hordaland.

Symbol Generell, ikke fagspesifikk omtale av vurderingskriterium
A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært gode kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse.

B

Meget god prestasjon. Studenten har veldig gode kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

D

Akseptabel prestasjon med noe vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt
minimumskrava som blir stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på
grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
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Del 2 – Modul og læringsutbytte
Emne

Tema

Velferdsteknologi og mennesket

Begrepet velferdsteknologi og utviklingen i feltet
Personvern
Etikk

10 studiepoeng

Emnebeskrivelse
Velferdsteknologi og mennesket er bygget opp av 4 tema.




Innsikt i begrepet velferdsteknologi og utviklingen i feltet vil gi studenten økt forståelse for
hva velferdsteknologi egentlig er, gi dem viktig kunnskap om velferdsteknologisk
terminologi innenfor både helse og teknologi. I tillegg vil studenten bedre forstå egen
bransje/yrkes betydning i et samfunns og verdiskapingsperspektiv gjennom økt kunnskap
om utviklingen av velferdsteknologiske løsninger.
Etikk er et sentralt tema innen velferdsteknologi. Studenten må utvikle en etisk
grunnholdning når det gjelder velferdsteknologiske løsninger og videre kunne anvende
kunnskap om etikk i vurderingen av velferdsteknologiske løsninger, særlig knyttet opp
mot personvern.

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten
 Har kunnskap om den industrielle/teknologiske utviklingen frem til og med dagens nye
teknologi
 Har kunnskap om Velferdsteknologiens ABC fra KS·
 Har kunnskap om relevante NOU om velferdsteknologi
 Har kunnskap om etiske prinsipper, retningslinjer og etiske refleksjonsmodeller.
 Kjenner til den etiske diskusjonen om menneskelig omsorg og bruk av teknologi i
omsorgsyrkene

Ferdigheter:
Studenten
 Kan redegjøre for utviklingen av velferdsteknologi som kunnskapsfelt
 Kan søke relevant informasjon og kunnskap
 Kan benytte refleksjonsmodeller for å ivareta etisk refleksjon knyttet til valg og bruk av
velferdsteknologiske løsninger
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Generell kompetanse:
Studenten




Kan utveksle synspunkter med andre om velferdsteknologi og delta i diskusjon om
utvikling av god praksis.
Kan reflektere over og begrunne egen etisk praksis knyttet til valg og bruk av
velferdsteknologiske løsninger
Kan identifisere etiske dilemmaer knyttet til brukerens autonomi i arbeid med
velferdsteknologiske løsninger og delta i prosesser for avklaring av disse

Undervisningsformer
Forelesning på samlinger med oppgaver og med caser
4 samlinger à 2 dager
Nettbasert undervisning, Webinar med videoløsninger,
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav

Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette
undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på
arbeidsplassen.
Vurderingsformer

En prosjekteksamen i emne.
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolens i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Litteraturliste

Eide H & Eide,T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning og etikk
Eide T & Aadland E. (2014) Etikkhåndboka i kommunenes helse og omsorgstjenester. Oslo:
Kommuneforlaget
Nakrem, Sigrid og Sigrjonsson(red) (2017) Velferdsteknologi i praksis. Perspektiver på teknologi i
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademiske
Personopplysningsloven (2018) Lovdata.no

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
Velferdsteknologiens ABC. Hefte B,D. KS & Helsedirektoratet.
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https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/velferdsteknologiensabc---opplaringspakke-til-kommunene/
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi. Hentet fra https://ehelse.no

NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet 16. juni 2011.
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/
nou201120110011000dddpdfs.pdf
Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/implementering-av-velferdsteknologi-i-dekommunale-helse-og-omsorgstjenestene-20132030/Implementering%20av%20velferdsteknologi%20i%20de%20kommunale%20helseog%20omsorgstjenestene%202013-2030.pdf/_/attachment/inline/cf340308-0cb8-4a88a6d74754ef126db9:6f3a196c2d353a9ef04c772f7cc0a2cb9d955087/Implementering%20av%2
0velferdsteknologi%20i%20de%20kommunale%20helseog%20omsorgstjenestene%202013-2030.pdf
Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg. Helsedirektoratet. Rapport IS-1990.
06/2012.
https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/
stm201220130029000dddpdfs.pdf
Morgendagensomsorg

https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/
stm201220130029000dddpdfs.pdf
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Studieplan for fagskoleutdanning i:

«Velferdsteknologi
- individ, organisasjon og samfunn»
10 studiepoeng
nettbasert med samlinger

Fagskolen i Hordaland,
studiested Nordnes
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Del 1
Innledning
Teknologi skal være integrert i helse og omsorgstjenesten ute i kommunene innen 2025 ifølge
helsepolitiske målsettinger. Kommunehelsetjenesten er derfor avhengig av at helsepersonell får
digitalisering- og teknologiforståelse som en del av fagkompetansen.
«For å gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at flere kan føle seg
trygge i eget hjem, er det etablert et nasjonalt program for utvikling og implementering av
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålet for programmet er at
velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.
Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid,
forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Programmet skal bygge på
kommunenes lokale forutsetninger og ivareta behovet for at velferdsteknologiske løsninger og
tjeneste innovasjon sees i sammenheng» (Omsorg 2020).
Innføring og bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene handler ikke først og fremst
om teknologi. Det handler mest om å endre måten ansatte jobber på, og hvordan man organiserer
tjenesten når en del av oppgavene skal løses ved hjelp av teknologi. På denne måten er
velferdsteknologi et virkemiddel for å jobbe annerledes med og rundt brukerne. Et sentralt tema i
Meld.St.29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» handler om kommunenes evne til å realisere
hele samfunnets omsorgsressurser. I dette ligger blant annet nye former for samarbeid med
pårørende, frivillig sektor, næringsliv og andre (Velferdsteknologien ABC, KS).
I Proposisjon til Stortinget (2012 – 2013) forslag til stortingsvedtak kan man konkludere at offentlig
sektor har og kommer til å ha store utfordringene i fremtiden. Innbyggertall, ressurssituasjon og
innbyggernes forventninger stiller krav til utvikling og fornying i kommunene. For å kunne tilby gode
tjenester til innbyggerne også i framtiden, må det derfor utvikles måter å utføre tjenester på hvor de
ansattes ressurser brukes på en best mulig måte. Tidligere kunne kommunene bruke store
mengder av arbeidskraft, men det er ikke lenger aktuelt, man må se på andre nøkler som kan løse
fremtidens dilemma med økende aldrende befolkning og knappe ressurser i helse- og
omsorgsektoren. I følge artikkel (2014:1) fra teknologirådet: ´Hvis man fortsetter å tilby tjenestene
på samme måte som i dag, vil befolkningens behov for omsorg overgå tilgangen på arbeidskraft´
Samarbeid er en sentral faktor for å lykkes med arbeidet, hvor ansattes forhold til velfredsteknologi
kan være en utfordring. Nærhet mellom ledere, ansatte, brukere og pårørende kan komme til å
utfordres i kommuner som skal tenke smartere og bli mer effektive
.
Innovasjons- og utviklingsarbeid i omsorgstjenesten skjer først og fremst i den enkelte kommune
og det enkelte lokalmiljø. Omsorgstjenestene utgjør nesten en tredel av kommunens samlede
virksomhet og må ses i sammenheng med behovene i hele kommunesektoren. Den kommunale
helse- og omsorgssektoren må arbeide med innovasjon langs to akser. Vertikalt skjer det på tvers
av forvaltningsnivåer mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, slik vi ser det i samhandlingsreformen. Horisontalt foregår innovasjonsarbeidet i
mellomrommene mellom kommunale virksomhetsområder, på tvers av sektorene og mellom
kommunen som forvaltning og kommunen som lokalsamfunn.
Morgendagens omsorg forutsetter samarbeid mellom stat og kommune, samarbeid mellom ansatte
og ledere, samarbeid mellom tjenesteyter, brukere og pårørende. En forutsetning for nytenking og
innovasjon er at ansatte sees på som medspillere og ressurser. Endringsprosesser som ikke er
forankret hos ansatte er sjelden vellykket. Innovasjon som er drevet fram av folkevalgte og ansatte
kan løse mange av framtidas omsorgsutfordringer(st.meld.26)
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Modulbasert fagskoleutdanning
Velferdsteknologi og mennesket er en del av en modulbasert fagskoleutdanning i velferdsteknologi
og digital kompetanse (60 stp). Tilbudet består av til sammen 6 ulike moduler. Tilbudet er utviklet i
et trepartssamarbeid som omfatter Hordaland fylkeskommune, Fagskolen i Hordaland,
utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og tjenester for utviklingshemmede, Voss
kommune og fagorganisasjonene. Tilbudet tar utgangspunkt i virksomhetenes og de ansattes
behov for kompetanse. De seks modulene a 10 studiepoeng kan enten gjennomføres som
selvstendige moduler hver for seg eller bygges sammen til en gradgivende utdanning med 60
studiepoeng.
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Mål for utdanningen
Overordnet læringsutbytte for velferdsteknologi: individ, organisasjon og samfunn
Sluttkompetansen for utdanningen beskrives i overordnede læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
Læringsutbyttebeskrivelsene viser det kandidatene skal kunne etter fullført fagskoleutdanning i
velferdsteknologi og mennesket, i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det
overordnede målet for utdannelsen er å utdanne fagfolk med dokumentert kompetanse innen
velferdsteknologi.
Kunnskap:
Studenten
har kunnskap om teknologien og dens premisser
 har kunnskap om brukerne og deres premisser
 har kunnskap om prosesser og kommunikasjon i tverrfaglig samarbeid om
velferdsteknologiske løsninger i organisasjonen
Ferdigheter
Studenten
 Kan anvende velferdsteknologisk terminologi i kommunikasjon og samhandling med
brukere, pårørende, samarbeidspartnere, leverandører, ledere og myndigheter
Generell kompetanse
Studenten
 kan bygge relasjoner med kollegaer og andre yrkesgrupper i egen organisasjon og med
eksterne samarbeidspartnere om gjennomføring av velferdsteknologiske løsninger.
 Kan identifisere aktuelle problemstillinger innen velferdsteknologi i egen organisasjon
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Opptak og opptakskrav
Generelt om opptak
Opptak av studenter til Fagskolen i Hordaland skjer gjennom lokalt opptak, med søknadskjema
som publiseres på hjemmesiden. Kvalifikasjonskrav og rangering skjer etter reglene bestemte i
forskrift om opptak for høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak for Fagskolen i
Hordaland.
Opptak av studenter skjer bare på grunnlag av poengutregning og rangering (realkompetanse blir
regnet om til poeng). Dette gir mulighet til å se både tall og poengnivå på søkere ved opptak til
hver fagskoleutdanning.
Retningslinjer for søking finnes på hjemmesiden. Søknadsfrist blir kunngjort på hjemmesiden.
Grunnlag for opptak til studietilbud er a) eller b) under:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant
yrkesutdanning fra videregående skole.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøven etter søknadsfristen og innen 1.
oktober, kan få tildelt studieplass. Studenten mister plassen om han/hun ikke består eller ikke
fullfører fagprøven.
b) minst 5 års relevant praksis og realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer Vg1 og Vg2
i yrkesfaglig utdanningsprogram. Søker må ha fylt 23 år innen det året han søker studieplass.

Relevant yrkesutdanning
Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående
opplæring med relevant fagbrev.
Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er fagbrev innen utdanningsprogram helse- og
oppvekstfag:
- aktivitørfaget
- ambulansefaget, portørfaget
- barne- og ungdomsarbeiderfaget
- fotterapi, ortopediteknikerfaget
- hudpleier
- apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær
- helsearbeiderfaget
Søkere med vitnemål og autorisasjon fra hjelpepleier er også kvalifiserte til opptak.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag etter opptaksfristen, kan tildeles plass
på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober om studieplassen skal beholdes.
Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.
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Realkompetansevurdering
Fagskolen i Hordaland gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med forskrift om tilsyn med
kvaliteten i fagskoleutdanning og retningslinjer fra Kompetanse Norge. Kompetansen til søkeren
blir vurdert opp mot læreplanmål i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanning.
Søkeren må dokumentere kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR), ha fylt 23 år i søknadsåret og må ha minst 5 års relevant
arbeidserfaring.

Poengberegning og rangering ved opptak
Poengberegning og rangering skjer jf. rangeringsreglene fra Kunnskapsdepartementet i forskrift
om høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske land er kvalifisert for opptak når
den videregående opplæringen i de respektive land gir generelt opptaksgrunnlag til
tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole jf § 1-4 (1) i forskrift om opptak ved
Fagskolen i Hordaland.
Søkere utenfor Norden kan jf. Opplæringsloven § 3-4 søke NOKUT om godkjenning av utenlandsk
fag- og yrkesopplæring. Alternativt må søkeren dokumentere opplæring og praksis ved autorisert
translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fag tilsvarende VG1
og VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Søkere må i tillegg dokumentere norsk kunnskaper jamfør
nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten) jf. § 1-4 (2) i forskrift om opptak ved
Fagskolen i Hordaland.

Vitnemål og tittel
Studenter som fullfører og består utdanningen vil få utdelt vitnemål.
Vitnemål skal inneholde:
● Navn på utdanning
● Navn på emne som inngår i utdanningen
● Omfang av emne og oppnådd karakter
● Læringsutbytte
● Nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 5.1 og kvalifikasjonen som ble oppnådd
● Karaktersystemet som blir brukt og antall studiepoeng
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Organisering av og innhold i utdanningen
Utdanningen er bygget opp av en modul med omfang på 10 studiepoeng.
Modulen «Velferdsteknologi og mennesket» består av 4 temaer:
-

Hva ligger i begrepet velferdsteknologi og utviklingen i feltet
Personvern
Kvalitet og pasientsikkerhet
Etikk

Omfang
Utdanning i velferdsteknologi og mennesket gir 10 studiepoeng og omfatter om lag 292 timer
(klokketimer) totalt, både undervisningstimer og studentarbeidstimer (normert tid).
Utdanningens navn:
Utdanningens antall arbeidstimer totalt:
Utdanningens antall studiepoeng totalt:
Studiets gjennomføringsmodell:

Velferdsteknologi og mennesket
292 timer
10 studiepoeng
4 samlinger á 2 dager

Fordeling arbeidstimer – nettbasert studium (deltidsstudium)
Emnenavn og omfang i
studiepoeng

Aktivitet

Arbeidstimer

Emne

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på samlinger

80

Velferdsteknologi og
mennesket

Aktiviteter som foregår på nett
og mellom samlingene

Egenstudier

162

Lærerstyrte aktiviteter

40

Veiledning

30

10 studiepoeng

292
timer

10 studiepoeng

Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Undervisningsformer og læringsaktiviteter skal være relevante og hensiktsmessige i henhold til
læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig
utvikling også skal utvikle evne til selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og praktisk
yrkesutøvelse. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og
miljøperspektiv og kunne foreta etiske refleksjoner.
Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for
erfaringsbaserte læringsaktiviteter. Variasjon i valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er
nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse.
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Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene motiveres til selvstendighet og aktiv refleksjon over
egen læringsprosess. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for egen læring og
felles læringsmiljø.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter for nettstøttet studium
Nettstøttet studium er et nett- og samlingsbasert studium som består av fire obligatoriske
samlinger à 2 dager på studiested Nordnes. Den første samlingen er en oppstartsamling med
innføring i emne og digitale verktøy. Hver samling strekker seg over 2 dager med 15
undervisningstimer totalt.
Fagskolen i Hordaland nytter primært læringsplattformen itslearning, men også webkonferanser for
samhandling i den nettbaserte undervisningen. Det forutsettes at studenten disponerer egen PC
og headsett med mikrofon.
Lærerstyrt undervisning og forelesninger på samlinger med oppgaver, caser og øvelser vil være de
viktigste undervisningsformene i utdanningen.
I tillegg til det vil skolen benytte ulike aktiviteter som
- prosjektarbeid og prosjektoppgaver (både gruppe og individuelt)
- individuelle arbeidsoppgaver
- presentasjoner
- nettbasert undervisning
- veiledning
Nedenfor vil vi kort presentere noen undervisningsformer og læringsaktiviteter en kan møte
gjennom studiene.
Forelesning
En undervisningsform der lærer presenterer og diskuterer et faglig tema med utgangspunkt i
studieplan og pensum. Det blir holdt obligatoriske forelesninger på samlingene. Nettbaserte
forelesninger ved FiH kan tilbys både asynkrone og synkrone. Asynkrone forelesninger er
videosnutter / opptak av forelesninger som legges ut på læringsplattformen og kan sees på et
passende tidspunkt. Skolen tilbyr også synkronundervisning via webkonferanseverktøy. Noen
forelesningsøkter kan også være hybridundervisninger der en har studenter som deltar fysisk i
klasserommet og via webkonferanse.
Gruppe- og prosjektarbeid
Gruppearbeid kan være både lærer- og studentdrevet, og innebærer at mindre grupper
samarbeider om løsning av en oppgave eller prosjekt. Gruppene kan samhandle via
samskrivingsverktøy eller i nettmøter i et virtuelt møterom ved hjelp av webkonferanse.
Veiledning
Veiledning kan foregå både gruppevis eller mellom den enkelte student og lærer. Veiledning tilbys
både under samlinger og på nett. Via læringsplattform eller skybasert programvare får studentene
tilbakemelding på studentarbeid som for eksempel skriftlige besvarelser eller muntlige
presentasjoner. Tilbakemeldingen kan gis både skriftlig, og ved hjelp av videoopptak eller lydfil.
Det tilbys også veiledning i sanntid via webkonferanserom hvor student og lærer kan møtes til
fastsatte tidspunkt.
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Selvstudium
Selvstudium er studentarbeidet utover det fastsatte undervisningstilbudet. Dette inkluderer lesing
av pensumlitteratur, bruk av læringsressurser, arbeid med oppgaver etc.
Læringsressurser
Undervisningsmateriell produseres eller deles av lærer og legges tilgjengelig for studentene på
læringsplattform eller via skybaserte tjenester. Læringsressurser kan inkludere dokumenter, lenker
til nettsider, videosnutter, opptak av forelesninger m.m.

Vurdering
Deltagelse i undervisningen ved fagskolen er obligatorisk og inngår som en del av arbeidskrav for
å kunne stille til eksamen. Det er krav om 80 % frammøte jf. § 3-1 femte ledd.
Vurdering blir gjennomført med eksamenskarakter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene. For
å kunne gå opp til eksamen, må arbeidskravene være godkjente. Det er to arbeidskrav, én
digitalfortelling, og lage ett undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget danner grunnlaget for
en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.
Vurderingsform for arbeidskrav er godkjent/ ikke godkjent. Prosjekteksamen blir vurdert med
karakter.

Eksamen
Studentene skal gjennomføre 1 prosjekteksamen i form av et undervisningsopplegg.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Lærerne i emnet er faste sensorer ved eksamen. Studentene skal sikrest en upartisk vurdering av
deres kunnskaper og ferdigheter, derfor blir eksterne fagkyndige personer oppnevnt som ekstern
sensor for minst 50-55% av besvarelsene (høgskolemodell). I tillegg til dette, godkjenner eksterne
sensorer eksamensoppgavene på forhånd.
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Karakterskala
Vurdering gjennomføres slik at skolen kan vurdere på et sikkert grunnlag om studenten har tilegnet
seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet i det overordnete
læringsutbytte. Det skal benyttes bokstavkarakter fra A til F. Karakteren A er beste karakter, og E
er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at emnet ikke er bestått.
Karakterskala for Fagskolen i Hordaland jf § 3-2 i forskrift for Fagskolen i Hordaland:

Symbol Generell, ikke fagspesifikk omtale av vurderingskriterium
A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært gode kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse.

B

Meget god prestasjon. Studenten har veldig gode kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

D

Akseptabel prestasjon med noe vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt
minimumskrava som blir stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på
grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
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Del 2 – Modul og læringsutbytte
Emne

Tema

Velferdsteknologi: individ, organisasjon og
samfunn

Teknologien og dens premisser
Brukerne og deres premisser
Fagarbeiderens rolle, ansvar og myndighet i egen
organisasjon
Tverrfaglig samhandling

10 studiepoeng

Emnebeskrivelse
Velferdsteknologi og mennesket er bygget opp av 4 tema.





Kjenner til de ulike nasjonale e-helseprogram og forstå hvordan de kan effektivisere og
forenkle hverdagen for aktører i hele helsevesenet.
Kunnskap om de ulike hovedgruppene for velferdsteknologi og hva som finnes på
markedet kan være en viktig del av det forebyggende arbeidet rundt brukere ved å tidlig
kunne foreslå velferdsteknologiske løsninger som hjelp i hverdagen.
Helsefagarbeiderens rolle er i endring og kunnskap om nye roller, ansvar og myndighet
kan hjelpe til i omstillingsprosesser.
Forståelse av viktigheten av det tverrfaglige samarbeidet rundt ulike velferdsteknologiske
løsninger gir bedre kvalitet på tjenestene.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten


Har kunnskap om nasjonale e-helseprogram (Digihelse), Akson, elektronisk pasient
journal(EPJ), E-resept, kommunalt pasient og bruker register (KPR) og
helsedataprogrammet (helseplattformen, kjernejournal)



Har kunnskap om trygghets- og sikkerhets teknologi, kompensasjons- og velvære
teknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie
Har kunnskap om rolle, ansvar og myndighet innen velferdsteknologiske løsninger på
egen arbeidsplass
Har kunnskap om betydningen av det tverrfaglige samarbeidet om velferdsteknologiske
løsninger
har kunnskap om hvilke samarbeidspartnere og myndigheter som har en rolle knyttet til
velferdsteknologi
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Ferdigheter
Studenten
 kan utveksle synspunkter med andre om velferdsteknologi og delta i diskusjon om
utviklingen av god praksis
 kan bidra til at leverandører tilpasser velferdsteknologiske løsninger i tråd med brukernes
behov og utfordringer
 kan kommunisere og samarbeide med alle involverte for å oppnå riktig
velferdsteknologisk løsning for brukere og pårørende
Generell kompetanse
Studenten




kan kommunisere og samarbeide med alle involverte for å oppnå riktig
velferdsteknologisk løsning for brukere og pårørende
forstår hvordan fagarbeideren kan inngå i kreative og innovative prosesser i egen
organisasjon
kan inngå i forbedringsprosesser ved å bringe frem erfaringer med utfordringer og
problemstillinger fra brukerrettet arbeid med velferdsteknologiske løsninger

Undervisningsformer
Forelesning på samlinger med oppgaver og med caser
4 samlinger à 2 dager
Nettbasert undervisning, Webinar med videoløsninger,
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav

Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette
undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på
arbeidsplassen.

Vurderingsformer

En prosjekteksamen i emne.
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolens i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Litteraturliste
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Eide H & Eide,T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning og etikk
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Studieplan for fagskoleutdanning i:

«Digitalisering og e-helse»
10 studiepoeng
nettbasert med samlinger

Fagskolen i Hordaland,
studiested Nordnes
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Del 1
Innledning
Helsetjenesten skal nå utvikles i skjæringspunktet mellom helse og teknologi. E-helse er en
samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsesektoren, der målet er forbedringer av
kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsesektoren gjennom bruk av informasjonsteknologi.
Begrepet informasjonsteknologi omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring
og presentasjon av informasjon. Velferdsteknologiske løsninger som medfører overføring av
informasjon med betydning for en persons helse- eller livssituasjon og som har betydning for den
bistand vedkommende skal motta, må anses å komme inn under e-helse begrepet.
Velferdsteknologi og e-helse både overlapper hverandre og omfatter teknologiske løsninger som
hver for seg kun kommer inn under ett av begrepene (Helsedirektoratet.no)
De store systemene, ofte kalt «tung IT» og de enklere teknologiske applikasjonene designet for
sluttbrukeren, utvikler seg i samspill med hverandre. Forståelse for dette samspillet og det
overordnede IT-landskapet der velferdsteknologi foregår er viktig kunnskap når velferdsteknologi
skal forklares (Moser,2019)

Teknologi skal være integrert i helse og omsorgstjenesten ute i kommunene innen 2025 ifølge
helsepolitiske målsettinger. Kommunehelsetjenesten er derfor avhengig av at helsepersonell får
digitalisering- og teknologiforståelse som en del av fagkompetansen.
«For å gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidra til at flere kan føle seg
trygge i eget hjem, er det etablert et nasjonalt program for utvikling og implementering av
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålet for programmet er at
velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.
Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid,
forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Programmet skal bygge på
kommunenes lokale forutsetninger og ivareta behovet for at velferdsteknologiske løsninger og
tjeneste innovasjon sees i sammenheng» (Omsorg 2020).
Digitalisering av helsevesenet vil gi helsepersonell nye muligheter, men også utfordringer. Ansatte
som jobber i helsesektoren må ha innsikt i digitale prosesser, personvern og datainnsamling, og
forstå konsekvensene av bruk av digitale flater og mobil kunnskap i behandlingsøyemed.
Kommunehelsetjenesten er avhengig av at helsepersonell får digitalisering- og teknologi forståelse
som en del av fagkompetansen. Helsepersonell trenger digital innsikt til å håndtere dagens verktøy
og bli trygg i det arbeidet som skal utføres.
Helse- og omsorgssektoren blir i økende grad utsatt for digitale angrep, nye sårbarheter og et
skiftende trusselbilde. Økt digitalisering medfører også økt oppmerksomhet rundt sikkerhetsbrudd.
Innbyggerne må ha tillit til at helse- og omsorgsektoren sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet,
robusthet og integritet for helse- og personalopplysninger. Videre må innbyggere kunne utøve
egne personvernrettigheter på en enkel og helhetlig måte. Ivaretagelse av informasjonssikkerhet
og personvern er en forutsetning for en vellykket digitalisering av helse- og omsorgssektoren (Plan
for e-helse 2019-2022).
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Modulbasert fagskoleutdanning
Digitalisering og e-helse er en del av en modulbasert fagskoleutdanning i velferdsteknologi og
digital kompetanse (60 stp). Tilbudet består av til sammen 6 ulike moduler. Tilbudet er utviklet i et
trepartssamarbeid som omfatter Hordaland fylkeskommune, Fagskolen i Hordaland,
utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og tjenester for utviklingshemmede, Voss
kommune og fagorganisasjonene. Tilbudet tar utgangspunkt i virksomhetenes og de ansattes
behov for kompetanse. De seks modulene a 10 studiepoeng kan enten gjennomføres som
selvstendige moduler hver for seg eller bygges sammen til en gradgivende utdanning med 60
studiepoeng.
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Mål for utdanningen
Overordnet læringsutbytte for Digitalisering og e-helse.
Sluttkompetansen for utdanningen beskrives i overordnede læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
Læringsutbyttebeskrivelsene viser det kandidatene skal kunne etter fullført fagskoleutdanning i
velferdsteknologi og mennesket, i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det
overordnede målet for utdannelsen er å utdanne fagfolk med dokumentert kompetanse innen
velferdsteknologi.
Kunnskap:
Studenten
 Har grunnleggende teknologisk og digital kunnskap
 Har kjennskap til teknologi som anvendes i velferdsteknologiske løsninger
 Forstår egen bransjes/yrkes betydning innen velferdsteknologi i et samfunns- og
verdiskapningsperspektiv
 har kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer ved bruk av velferdsteknologiske
løsninger, herunder informasjonssikkerhet, personsikkerhet og personvern
 har innsikt i relevante lover, forskrifter og standarder, som regulerer bruk av
velferdsteknologiske løsninger
Ferdigheter
Studenten
 Har grunnleggende teknologisk og digital ferdighet
 kan ivareta sikkerheten, herunder informasjonssikkerhet, personsikkerhet og personvern, i
velferdsteknologiske løsninger for brukere
 kan anvende relevante informasjonskilder til å finne oppdatert informasjon om
velferdsteknologi og anvendelse / funksjon av denne
Generell kompetanse
Studenten
 har digital forståelse og teknologi forståelse som en del av fagkompetansen
 har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at han / hun ivaretar
brukerens autonomi, sikkerhet og personvern i samarbeid med andre involverte om
velferdsteknologiske løsninger
 Kan identifisere aktuelle problemstillinger innen velferdsteknologi i egen organisasjon
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Opptak og opptakskrav
Generelt om opptak
Opptak av studenter til Fagskolen i Hordaland skjer gjennom lokalt opptak, med søknadskjema
som publiseres på hjemmesiden. Kvalifikasjonskrav og rangering skjer etter reglene bestemte i
forskrift om opptak for høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak for Fagskolen i
Hordaland.
Opptak av studenter skjer bare på grunnlag av poengutregning og rangering (realkompetanse blir
regnet om til poeng). Dette gir mulighet til å se både tall og poengnivå på søkere ved opptak til
hver fagskoleutdanning.
Retningslinjer for søking finnes på hjemmesiden. Søknadsfrist blir kunngjort på hjemmesiden.
Grunnlag for opptak til studietilbud er a) eller b) under:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant
yrkesutdanning fra videregående skole.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøven etter søknadsfristen og innen 1.
oktober, kan få tildelt studieplass. Studenten mister plassen om han/hun ikke består eller ikke
fullfører fagprøven.
b) minst 5 års relevant praksis og realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer Vg1 og Vg2
i yrkesfaglig utdanningsprogram. Søker må ha fylt 23 år innen det året han søker studieplass.

Relevant yrkesutdanning
Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående
opplæring med relevant fagbrev.
Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er fagbrev innen utdanningsprogram helse- og
oppvekstfag:
- aktivitørfaget
- ambulansefaget, portørfaget
- barne- og ungdomsarbeiderfaget
- fotterapi, ortopediteknikerfaget
- hudpleier
- apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær
- helsearbeiderfaget
Søkere med vitnemål og autorisasjon fra hjelpepleier er også kvalifiserte til opptak.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag etter opptaksfristen, kan tildeles plass
på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober om studieplassen skal beholdes.
Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.
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Realkompetansevurdering
Fagskolen i Hordaland gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med forskrift om tilsyn med
kvaliteten i fagskoleutdanning og retningslinjer fra Kompetanse Norge. Kompetansen til søkeren
blir vurdert opp mot læreplanmål i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanning.
Søkeren må dokumentere kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR), ha fylt 23 år i søknadsåret og må ha minst 5 års relevant
arbeidserfaring.

Poengberegning og rangering ved opptak
Poengberegning og rangering skjer jf. rangeringsreglene fra Kunnskapsdepartementet i forskrift
om høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske land er kvalifisert for opptak når
den videregående opplæringen i de respektive land gir generelt opptaksgrunnlag til
tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole jf. § 1-4 (1) i forskrift om opptak ved
Fagskolen i Hordaland.
Søkere utenfor Norden kan jf. Opplæringsloven § 3-4 søke NOKUT om godkjenning av utenlandsk
fag- og yrkesopplæring. Alternativt må søkeren dokumentere opplæring og praksis ved autorisert
translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fag tilsvarende VG1
og VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Søkere må i tillegg dokumentere norsk kunnskaper jamfør
nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten) jf. § 1-4 (2) i forskrift om opptak ved
Fagskolen i Hordaland.

Vitnemål og tittel
Studenter som fullfører og består utdanningen vil få utdelt vitnemål.
Vitnemål skal inneholde:
● Navn på utdanning
● Navn på emne som inngår i utdanningen
● Omfang av emne og oppnådd karakter
● Læringsutbytte
● Nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 5.1 og kvalifikasjonen som ble oppnådd
● Karaktersystemet som blir brukt og antall studiepoeng
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Organisering av og innhold i utdanningen
Utdanningen er bygget opp av en modul med omfang på 10 studiepoeng.
Modulen «Velferdsteknologi og mennesket» består av 4 temaer:
-

Hva ligger i begrepet velferdsteknologi og utviklingen i feltet
Personvern
Kvalitet og pasientsikkerhet
Etikk

Omfang
Utdanning i velferdsteknologi og mennesket gir 10 studiepoeng og omfatter om lag 292 timer
(klokketimer) totalt, både undervisningstimer og studentarbeidstimer (normert tid).
Utdanningens navn:
Utdanningens antall arbeidstimer totalt:
Utdanningens antall studiepoeng totalt:
Studiets gjennomføringsmodell:

Velferdsteknologi og mennesket
292 timer
10 studiepoeng
4 samlinger á 2 dager

Fordeling arbeidstimer – nettbasert studium (deltidsstudium)
Emnenavn og omfang i
studiepoeng

Aktivitet

Arbeidstimer

Emne

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på samlinger

80

Velferdsteknologi og
mennesket

Aktiviteter som foregår på nett
og mellom samlingene

Egenstudier

162

Lærerstyrte aktiviteter

40

Veiledning

30

10 studiepoeng

292
timer

10 studiepoeng

Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Undervisningsformer og læringsaktiviteter skal være relevante og hensiktsmessige i henhold til
læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig
utvikling også skal utvikle evne til selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og praktisk
yrkesutøvelse. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og
miljøperspektiv og kunne foreta etiske refleksjoner.
Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for
erfaringsbaserte læringsaktiviteter. Variasjon i valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er
nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse.
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Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene motiveres til selvstendighet og aktiv refleksjon over
egen læringsprosess. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for egen læring og
felles læringsmiljø.

Undervisningsformer og læringsaktiviteter for nettstøttet studium
Nettstøttet studium er et nett- og samlingsbasert studium som består av fire obligatoriske
samlinger à 2 dager på studiested Nordnes. Den første samlingen er en oppstartsamling med
innføring i emne og digitale verktøy. Hver samling strekker seg over 2 dager med 15
undervisningstimer totalt.
Fagskolen i Hordaland nytter primært læringsplattformen its learning, men også webkonferanser
for samhandling i den nettbaserte undervisningen. Det forutsettes at studenten disponerer egen
PC og headsett med mikrofon.
Lærerstyrt undervisning og forelesninger på samlinger med oppgaver, caser og øvelser vil være de
viktigste undervisningsformene i utdanningen.
I tillegg til det vil skolen benytte ulike aktiviteter som
- prosjektarbeid og prosjektoppgaver (både gruppe og individuelt)
- individuelle arbeidsoppgaver
- presentasjoner
- nettbasert undervisning
- veiledning
Nedenfor vil vi kort presentere noen undervisningsformer og læringsaktiviteter en kan møte
gjennom studiene.
Forelesning
En undervisningsform der lærer presenterer og diskuterer et faglig tema med utgangspunkt i
studieplan og pensum. Det blir holdt obligatoriske forelesninger på samlingene. Nettbaserte
forelesninger ved FiH kan tilbys både asynkrone og synkrone. Asynkrone forelesninger er
videosnutter / opptak av forelesninger som legges ut på læringsplattformen og kan sees på et
passende tidspunkt. Skolen tilbyr også synkronundervisning via webkonferanseverktøy. Noen
forelesningsøkter kan også være hybridundervisninger der en har studenter som deltar fysisk i
klasserommet og via webkonferanse.
Gruppe- og prosjektarbeid
Gruppearbeid kan være både lærer- og studentdrevet, og innebærer at mindre grupper
samarbeider om løsning av en oppgave eller prosjekt. Gruppene kan samhandle via
samskrivingsverktøy eller i nettmøter i et virtuelt møterom ved hjelp av webkonferanse.
Veiledning
Veiledning kan foregå både gruppevis eller mellom den enkelte student og lærer. Veiledning tilbys
både under samlinger og på nett. Via læringsplattform eller skybasert programvare får studentene
tilbakemelding på studentarbeid som for eksempel skriftlige besvarelser eller muntlige
presentasjoner. Tilbakemeldingen kan gis både skriftlig, og ved hjelp av videoopptak eller lydfil.
Det tilbys også veiledning i sanntid via webkonferanserom hvor student og lærer kan møtes til
fastsatte tidspunkt.
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Selvstudium
Selvstudium er studentarbeidet utover det fastsatte undervisningstilbudet. Dette inkluderer lesing
av pensumlitteratur, bruk av læringsressurser, arbeid med oppgaver etc.
Læringsressurser
Undervisningsmateriell produseres eller deles av lærer og legges tilgjengelig for studentene på
læringsplattform eller via skybaserte tjenester. Læringsressurser kan inkludere dokumenter, lenker
til nettsider, videosnutter, opptak av forelesninger m.m.

Vurdering
Deltagelse i undervisningen ved fagskolen er obligatorisk og inngår som en del av arbeidskrav for
å kunne stille til eksamen. Det er krav om 80 % frammøte jf. § 3 -1 (5) i forskrift for Fagskolen i
Hordaland.
Vurdering blir gjennomført med eksamenskarakter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene. For
å kunne gå opp til eksamen, må arbeidskravene være godkjente. Det er to arbeidskrav, én
digitalfortelling, og lage ett undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget danner grunnlaget for
en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.
Vurderingsform for arbeidskrav er godkjent/ ikke godkjent. Prosjekteksamen blir vurdert med
karakter.

Eksamen
Studentene skal gjennomføre 1 prosjekteksamen i form av et undervisningsopplegg.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Lærerne i emnet er faste sensorer ved eksamen. Studentene skal sikrest en upartisk vurdering av
deres kunnskaper og ferdigheter, derfor blir eksterne fagkyndige personer oppnevnt som ekstern
sensor for minst 50-55% av besvarelsene (høgskolemodell). I tillegg til dette, godkjenner eksterne
sensorer eksamensoppgavene på forhånd.

10
58

Karakterskala
Vurdering gjennomføres slik at skolen kan vurdere på et sikkert grunnlag om studenten har tilegnet
seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet i det overordnete
læringsutbytte. Det skal benyttes bokstavkarakter fra A til F. Karakteren A er beste karakter, og E
er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at emnet ikke er bestått.
Karakterskala for Fagskolen i Hordaland jf. § 3-1 i forskrift for Fagskolen i Hordaland.

Symbol Generell, ikke fagspesifikk omtale av vurderingskriterium
A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært gode kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse.

B

Meget god prestasjon. Studenten har veldig gode kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har gode
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

D

Akseptabel prestasjon med noe vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten har oppfylt
minimumskrava som blir stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har ikke bestått på
grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
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Del 2 – Modul og læringsutbytte
Emne

Tema

Digitalisering og e-helse

Grunnleggende digital og teknologisk forståelse
Hovedkategorier av velferdsteknologiske løsninger
Personvern og sikkerhet
Kvalitet og pasientsikkerhet

10 studiepoeng

Emnebeskrivelse
Velferdsteknologi og mennesket er bygget opp av 4 tema.






Grunnleggende digital og teknologisk forståelse handler om å ha innsikt i digitale
prosesser, personvern og datainnsamling, og forstå konsekvensene av bruk av digitale
flater og mobil kunnskap i behandlingsøyemed. Helsepersonell trenger digital innsikt til å
håndtere dagens verktøy og bli trygg i det arbeidet som skal utføres.
Informasjon om de fire hovedkategoriene for velferdsteknologiske løsninger kan være
med på å forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.
Temaet personvern handler om hvordan man kan ivareta brukerens autonomi, sikkerhet
og personvern i samarbeid med andre involverte om velferdsteknologiske løsninger.
Kvalitet og pasientsikkerhet vil gi studenten kunnskap om sikkerhets relaterte utfordringer
ved bruk av velferdsteknologiske løsninger, herunder informasjonssikkerhet,
personsikkerhet og personvern.

.
Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten






Har kunnskap om hvordan velferdsteknologi inngår i helse- og omsorgtjenester
Har grunnleggende kunnskap om hvordan ulike velferdsteknologiske løsninger fungerer
Har kunnskap om back-up for livsnødvendige velferdsteknologiske løsninger
Har kunnskap om lover og forskrifter knyttet til velferdsteknologi
Har kunnskap om relevante internkontrollforskrifter og risikovurderinger knyttet til
velferdsteknologiske løsninger og arbeidsmiljø

Ferdigheter:
Studenten
 Kan finne og bruke personvernloven og annet relevant lovverk knyttet til
velferdsteknologiske løsninger
 Kan vurdere IT sikkerhet knyttet til velferdsteknologiske løsninger
 Kan vurdere funksjonssikkerhet knyttet til velferdsteknologiske løsninger
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Kan finne internkontrollforskriften og gjøre seg kjent med plan for risikovurdering på egen
arbeidsplass

Generell kompetanse
Studenten


Kan utveksle erfaringer med andre om velferdsteknologi og delta i diskusjon om
utvikling av god praksis.

Undervisningsformer
Forelesning på samlinger med oppgaver og med caser
4 samlinger à 2 dager
Nettbasert undervisning, Webinar med videoløsninger,
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav

Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette
undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på
arbeidsplassen.

Vurderingsformer

En prosjekteksamen i emne.
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolens i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Litteraturliste

Eide H & Eide,T. (2017) Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning og etikk
Eide T & Aadland E. (2014) Etikkhåndboka i kommunenes helse og omsorgstjenester. Oslo:
Kommuneforlaget
Nakrem, Sigrid og Sigrjonsson(red) (2017) Velferdsteknologi i praksis. Perspektiver på teknologi i
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademiske
Personopplysningsloven (2018) Lovdata.no
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
Velferdsteknologiens ABC. Hefte B,D. KS & Helsedirektoratet.

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/velferdsteknologiensabc---opplaringspakke-til-kommunene/
Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
Veileder i informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi. Hentet fra https://ehelse.no
Innovasjon i omsorg 2011:11

https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/
nou201120110011000dddpdfs.pdf
Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene 20132030
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/implementering-av-velferdsteknologi-i-dekommunale-helse-og-omsorgstjenestene-20132030/Implementering%20av%20velferdsteknologi%20i%20de%20kommunale%20helseog%20omsorgstjenestene%202013-2030.pdf/_/attachment/inline/cf340308-0cb8-4a88a6d74754ef126db9:6f3a196c2d353a9ef04c772f7cc0a2cb9d955087/Implementering%20av%2
0velferdsteknologi%20i%20de%20kommunale%20helseog%20omsorgstjenestene%202013-2030.pdf
Velferdsteknologi

Morgendagensomsorg

https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd341e34e326dbd8/no/pdfs/
stm201220130029000dddpdfs.pdf
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Fagskolen i Hordaland
Saksframlegg
Saknr:
2020/1479-8
Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Styret for Fagskolen i Hordaland

VS 5/20

19.02.2020

Ny utdanning innan RAS-teknologi
Forslag til vedtak
1. Fagskolen i Hordaland kan søkje NOKUT om godkjenning for fagskuleutdanning i
Resirkuleringsanlegg (RAS) for sjømatnæringen (30 stp.), nettbasert med samlingar, studiestad
Austevoll og Nordnes.
2. Fagskulen kan gjere mindre endringar i studieplanen fram til søknadsfrist 1. mars 2020.
3. Fagskulen kan søkje om dispensasjon frå kravet om at utdanninga skal lysast ut gjennom
Samordna opptak ved eventuell start hausten 2020.
Samandrag
Gjennom prosjektet «Right skills for the right future» (RIGHT), og prosjektet RAS-kompetanse er
det avdekka eit stort behov for auka kompetanse retta mot lukka og semilukka oppdrettsanlegg
knytt til resirkuleringsteknologi. På bakgrunn av dette er det utarbeidd ein studieplan innan
resirskuleringsanlegg for sjømatnæringa (30 stp), og fagskulen ønskjer å søkje NOKUT om
godkjenning for tilbodet innan fristen 1. mars 2020.

Adeline Berntsen Landro
seniorrådgjevar

Torbjørn Mjelstad
rektor, Fagskolen i Hordaland

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift
Vedlegg
1 2020-02-11 Studieplan RAS utdanning fagskole
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Gjennom prosjektet «Right skills for the right future» (RIGHT), og prosjektet RAS-kompetanse er
det avdekka eit stort behov for auka kompetanse retta mot lukka og semilukka oppdrettsanlegg
knytt til resirkuleringsteknologi. Recirculating Aquaculture Systems (RAS) er ein anleggstype som
blir meir og meir aktuell over heile verda, spesielt i høve til lakseindustrien og produksjon av smolt.
Eit RAS anlegg er designa for å kunne produsere store mengder fisk med eit relativt lågt forbruk av
vatn fordi anlegget resirkulerer vatnet. Teknologien gjer det enklare å ta vare på og utnytte avfall,
og gir betre oversikt og moglegheit for å påverke kvaliteten på vatnet, fiskevelferd, miljøpåverknad
og produktkvalitet.
RIGHT er eit internasjonalt Interreg prosjekt under Nordsjøprogrammet som har som målsetting å
auke innovasjonskapasiteten til små og mellomstore bedrifter (SMB) gjennom kompetansepolitikk.
Det er totalt 13 partnarar frå til saman 7 regionar frå europeiske land med i prosjektet, og kvar
region skal utvikle og gjennomføre pilotar som skal danne grunnlag for erfaringsutveksling og
kompetansepolitikk. Det er dei blåe næringane og energisektoren som er fokusområda til
prosjektet, og i Hordaland vart det valt å rette pilotane mot den blåe næringa. Prosjektet starta opp
i november 2018 under leiing av Hordaland fylkeskommune, og vil vare fram til desember 2021. I
Hordaland vart det bestemt gjennom prosjektet at det skulle utviklast éin pilot med ein
fagskuleutdanning innan RAS-teknologi og éin pilot som skal hjelpe SMB-ar å kartlegge eigen
kompetanse og kompetansebehovet for å auke innovasjonskapasiteten. Fagskolen i Hordaland
har ansvar for å drive piloten knytt til fagskuleutdanning innan RAS-teknologi.
RAS-kompetanse prosjektet er leia av NCE Seafood Innovation Cluster, og er finansiert av
Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Vest Marin. Målsettinga for dette
prosjektet er som følgjer:
1.
2.
3.
4.

Eit nasjonalt opplæringsprogram for lærarar i VG2
Etter- og vidareutdanningskurs for havbruk og leverandørindustrien
Nytt fagskuletilbod innan produksjonsteknolog (RAS)
Kartlegging av ein nyskapande og innovativ digital læringsplattform til bruk i undervisning.

Prosjektet starta opp i april 2019 og vil vare fram til juli 2020.
Fordi både RIGHT-prosjektet og RAS-kompetanseprosjektet har målsetting om å utvikle eit
fagskuletilbod innan RAS-teknologi er det etablert eit samarbeid mellom prosjekta slik at det berre
vert utvikla éin fagskuleutdanning i Vestland fylkeskommune. Fagskolen i Hordaland er også i
dialog med Fagskulen i Sogn og Fjordane.
Gjennom dei to prosjekta er det gjort fleire undersøkingar i høve til kompetansebehovet i regionen,
og behovet innan RAS-teknologi er stort. NCE Seafood har gjort kartleggingar blant eigne
medlemsverksemder; gjennomført workshop for å avdekkje kva kompetanse ein treng ved drift av
RAS-anlegg og hatt tett dialog med sjømatnæringa. Gjennom RIGHT-prosjektet er det gjort ein
kompetansekartlegging i Hordaland som også avdekka eit kompetansegap innan RAS-teknologi
og det er gjennomført dialogsamling med mellom anna sjømatnæringa i Austevoll. Ved
dialogsamlinga vart prosjekta presentert, og ein hadde dialog med næringa i høve til innretning på
ein fagskuleutdanning innan RAS. Tilbakemeldinga frå dialogmøtet var mellom anna at utdanninga
var svært ønskja og at det var vilje til å bidra i det vidare arbeidet med å etablere ei utdanning.
Administrasjonen vil også peike på den politiske plattforma for fleirtalspartia på fylkestinget i
Vestland fylkeskommune som støtter opp om kompetansehevingstiltak retta mot den blåe
næringa:

Samarbeidspartia vil:
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«Støtta opp om fiskeri, oppdrett, marin sektor i Vestland. Vestland skal vera ein
pådrivar for ei bærekraftig oppdrettsnæring der målet er full utnytting av
avfallsressursane og null rømming.»1
Gjennom arbeidet i prosjekta har fagskulen kome fram til at det er ønskjeleg å utvikle to korte
fagskuleutdanningar på 30 studiepoeng kvar. Éin innan vatnkjemi, mikrobiologi og fiskevelferd, og
éin innan automasjon, sensorteknikk m.m. Det er den førstnemnte fagskulen no ønskjer å søkje
NOKUT om godkjenning for. Vidare ser fagskulen føre seg at det vert søkt om godkjenning for den
andre utdanninga innan fristen 15. september 2020.
Om fagskuletilbodet innan resirkuleringsanlegg
Fagskuleutdanning i «Resirkuleringsanlegg (RAS) for sjømatnæringen» vil ha fokus på vatnkjemi,
mikrobiologi, fiskevelferd og teknologi knytt til resirkulasjonsanlegg, og skal gje studentane
grunnleggande forståing for kjemiske og biologiske prosessar som er relevant for sjømatnæringa.
Det vert lagt vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske,
biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensen om desse endrar seg.
Studenten skal kunne utføre ein risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske,
kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skadar på menneske,
anadrome fisker samt skade på det ytre miljø.
Studieplanen (sjå vedlegg) er utvikla av fagskulen i nært samarbeid med Havforskningsinstituttet
på Austevoll og sjømatnæringa (Sjøtroll og MOWI). Fagskulen ventar endå på nokre
tilbakemeldingar får næringa i høve til innhaldet i emna, og det kan verte gjort mindre justeringar
etter at studieplanen er handsama av styret.
Fagskulen ønskjer at utdanninga skal lokaliserast ved studiestaden Austevoll, men ein vil også
søkje om godkjenning for studiestad Nordnes. Bakgrunnen for dette er at det over tid kan vere
behov for å tilby utdanninga ulike stader avhengig av kor søkjarane kjem frå.
Utdanninga vil vere nettbasert med samlingar, og det vert lagt opp til både teoretisk og praktisk
undervisning. Praktisk undervisning kan gjennomførast anten ved bruk av testanlegg for RAS, eller
ute på anlegg som har produksjon. Både Havforskningsinstituttet og Ocean Innovation Norwegian
Catapult Center på Marineholmen i Bergen har testanlegg for RAS. Sjømatnæringa er også villig til
at studentar kan kome ut på RAS-anlegg.
Gjennom RIGHT og RAS-kompetasne prosjekta er det sett av midlar til utvikling og noko drift av
tilbodet. Endeleg start av tilbodet vil avhenge av finansiering og må handsamast av styret for
Fagskolen i Hordaland i samband med sak om tilbodsstruktur.
Vidare er det ønskjeleg å starte opp tilbodet allereie hausten 2020 dersom NOKUT gjev
godkjenning før sumaren. For å kunne starte opp til hausten må fagskulen søkje
Kunnskapsdepartementet om dispensasjon frå regel om at all offentleg fagskuleutdanning vert lyst
ut gjennom Samordna opptak (fagskuleforskrifta § 3).

Vedtakskompetanse
Det er styret for fagskulen som fattar vedtak om det skal søkjast NOKUT om godkjenning for ny
utdanning jf. § 17 i fagskulelova:
«§ 17.Innholdet i utdanningen
Styret skal fastsette en plan for innholdet i utdanningen og bestemme hvordan planen skal
gjennomføres. Det skal blant annet fastsettes bestemmelser om obligatoriske kurs,
praksisstudier, vurderingsformer og lignende.
Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår er
normert til 60 studiepoeng.
Departementet kan gi forskrift om
1

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pdf-til-nyheiter-2017-og-2018/politiskplattformft2019.pdf
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a)
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
b)
et felles vurderingsuttrykk ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller
annen vurdering.»

Konklusjon
På bakgrunn av saksframlegget vil administrasjonen tilrå at det vert gjeve løyve til å søkje NOKUT
om ny fagskuleutdanning i «Resirkuleringsanlegg (RAS) for sjømatnæringen» ved studiestadene
Austevoll og Nordnes, og at det kan gjerast mindre endringar i studieplanen fram til søknadsfrist.
Vidare vil administrasjonen tilrå at fagskulen kan søkje om dispensasjon frå avgjerda om at
utdanninga skal lysast ut gjennom Samordna opptak.
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Studieplan for fagskoleutdanning i Resirkuleringsanlegg (RAS) for
sjømatnæringen
Del 1
Innledning
Denne utdanning innen akvakultur med fokus på vannkjemi, mikro og fiskebiologi, fiskevelferd og
teknologi knyttet til resirkulasjonsanlegg (RAS), skal gi studentene grunnleggende forståelse for
kjemiske og biologiske prosesser som er relevant for havbruksnæringen. Det legges vekt på at
studentene skal kunne ha forståelse for koblingen mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske
parameter og forstå hva som er konsekvensene dersom disse endrer seg. Studenten skal kunne utføre
en risikovurdering basert på hva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrer
seg, og treffe tiltak for å unngå skader på mennesker, anadrome fisker samt skade på det ytre miljø.

Mål for utdanningen
Overordnet læringsutbytte for grunnutdanning innen kjemi, biologi, fiskevelferd og teknologi knyttet til
resirkulasjonsanlegg (RAS) og havbruk for øvrig.
Kunnskaper
Studenten har








kunnskap om grunnleggende kjemiske, biologiske og fysiske faktorer som er viktig for en etisk,
forsvarlig og bærekraftig produksjon av sjømat
innsikt i grunnleggende kunnskaper om anatomi, vekst og ernæring for fisk og skalldyr
innsikt i viktige sammenhenger for biologisk produksjon (matproduksjon) som forutnytting,
ernæring, reproduksjon, vekst og velferd
innsikt i grunnleggende kunnskaper om fiskevelferd og sykdomslære
innsikt i planlegging av drift for å kunne forebygge sykdom, avgrenser sykdomsutbrudd og
reduserer smittespredning
innsikt i å forstå og kunne ta omsyn til prinsippet om bærekraftig utvikling i arbeid med fisk og
skalldyr
kunnskaper om risikovurdering og tiltak for å begrense uønskede hendelser

Ferdigheter
Studenten skal






kunne måle og bruke relevante kjemiske, biologiske og fysiske parameter og målinger på
faglige problemstillinger
kunne identifisere kjennetegn på forhold som gjør at levemiljøet for fisk og skalldyr ikke er
optimalt og treffe tiltak for å optimalisere dette
kunne treffe tiltak for å forhindre uønskede kjemiske, biologiske, velferdmessige og fysiske
forholde for fisk og skalldyr
kunne treffe tiltak for å forhindre utbrudd av sykdom, sykdomsutbrudd og spredning av smitte
kunne treffe tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling i arbeid med fisk og skalldyr

67



kunne gjennomføre en enkel risikovurdering og iverksette tiltak for å begrense uønskede
hendelser både på mennesker og dyr

Generell kompetanse
Studenten har




grunnleggende forståelse for viktige, kjemiske, biologiske, fysiske og dyrevelferdsmessige
parametere for å sikre en god, hensiktsmessig og bærekraftig sjømatproduksjon
forståelse for etiske- og dyrevelferdsmessige prinsipper innen sjømatproduksjon
har utviklet en faglig forståelse for grunnleggende elementer for å kunne drive en etisk,
forsvarlig og bærekraftig produksjon av sjømat

Opptak og opptakskrav
Opptak av studenter til Fagskolen i Hordaland skjer gjennom Samordna opptak. Kvalifikasjonskrav og
rangering skjer etter reglene bestemte i forskrift om opptak for høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift
for opptak for Fagskolen i Hordaland.
Opptak av studenter skjer bare på grunnlag av poengutregning og rangering. Søkere som blir
realkompetansevurdert blir vurdert som kvalifiserte eller ikke kvalifiserte. Dette gir mulighet til å se
både tall og poengnivå på søkere ved opptak til hver fagskoleutdanning.
Retningslinjer for søking finnes på hjemmesiden. Søknadsfrist blir kunngjort på hjemmesiden.

Grunnlag for opptak til studietilbud er a) eller b) under:
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant yrkesutdanning
fra videregående skole.
Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøven etter søknadsfristen og innen
1. oktober, kan få tildelt studieplass. Studenten mister plassen om han/hun ikke består eller ikke
fullfører fagprøven.
b) minst 5 års relevant praksis og realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer Vg1 og Vg2 i
yrkesfaglig utdanningsprogram. Søker må ha fylt 23 år innen det året han søker studieplass.
Relevant yrkesutdanning
Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående opplæring med
relevant fagbrev.
Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er fagbrev innen utdanningsprogram Naturbruk:
-

Akvakulturfaget
Fiske og fangst

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag etter opptaksfristen, kan tildeles plass på
vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. oktober om studieplassen skal beholdes. Om
prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.
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Realkompetansevurdering
Fagskolen i Hordaland gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med forskrift om tilsyn med
kvaliteten i fagskoleutdanning og retningslinjer fra Kompetanse Norge. Kompetansen til søkeren blir
vurdert opp mot læreplanmål i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanning.
Søkeren må dokumentere kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR), ha fylt 23 år i søknadsåret og må ha minst 5 års relevant
arbeidserfaring.
Poengberegning og rangering ved opptak
Poengberegning og rangering skjer jf. rangeringsreglene fra Kunnskapsdepartementet i forskrift om
høyere yrkesfaglig utdanning og forskrift for opptak ved Fagskolen i Hordaland.
Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den
videregående opplæringen i de respektive land gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning
tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole jf. § 1-4 (1) i forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland.
Søkere utenfor Norden kan jf. Opplæringsloven § 3-4 søke NOKUT om godkjenning av
utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Alternativt må søkeren dokumentere opplæring og praksis ved
autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fag
tilsvarende VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger. Søkere må i tillegg dokumentere norsk
kunnskaper jamfør nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten) jf. § 1-4 (2) i forskrift om
opptak ved Fagskolen i Hordaland.

Vitnemål og gradsbetegnelse
Studenter som fullfører og består utdanningen vil få utdelt vitnemål.
Vitnemål skal inneholde:









fagskolens, utdanningens og kandidatens navn
beskrivelse av karaktersystemet som benyttes
karakterene kandidaten har oppnådd
det overordnede læringsutbyttet for utdanningen
utdanningens emner og eventuell praksis
om utdanningen er underlagt skikkethetsvurdering eller ikke
nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (5.1)
antall studiepoeng og eventuell gradsbetegnelse.
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Organisering av og innhold i utdanningen
Omfang
Utdanning består av 3 emner med et omfang på 10 studiepoeng hver og omfatter om lag 876 timer
(klokketimer) totalt, både undervisningstimer og studentarbeidstimer (normert tid).
Studiets gjennomføringsmodell:

nettbasert undervisning med samlinger

Fordeling arbeidstimer – nettbasert studium (deltidsstudium)
Emnenavn og
omfang i
studiepoeng
Emne
Grunnleggende vannkjemi og
vannbehandling

10 studiepoeng

Arbeidstimer

Aktivitet

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på
samlinger
Aktiviteter som
Egenstudier
foregår på nett og
mellom
Lærerstyrte
samlingene
aktiviteter
Veiledning

Emne
Grunnleggende mikrobiologi og
biologisk filterteknologi

10 studiepoeng

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på
samlinger
Aktiviteter som
Egenstudier
foregår på nett og
mellom
Lærerstyrte
samlingene
aktiviteter
Veiledning

Emne
Grunnleggende fiskevelferd

10 studiepoeng

Aktiviteter som foregår stedbasert/ på
samlinger
Aktiviteter som
Egenstudier
foregår på nett og
mellom
Lærerstyrte
samlingene
aktiviteter
Veiledning

60
162
40
30
60
162
40
30
60
162
40
30
876
timer

30 studiepoeng
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Undervisningsformer og læringsaktiviteter
Undervisningsformer og læringsaktiviteter skal være relevante og hensiktsmessige i henhold til
læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig
utvikling også skal utvikle evne til selvstendig arbeid, kommunikasjon, samarbeid og praktisk
yrkesutøvelse. Studentene skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og
miljøperspektiv og kunne foreta etiske refleksjoner.
Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, som gir anledning til å legge til rette for
erfaringsbaserte læringsaktiviteter. Variasjon i valg av undervisningsformer og læringsaktiviteter er
nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse.
Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene motiveres til selvstendighet og aktiv refleksjon over
egen læringsprosess. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for egen læring og
felles læringsmiljø.
Undervisningsformer og læringsaktiviteter for nettbasert studium
Nettbasert studium er et nett- og samlingsbasert studium som består av obligatoriske samlinger med
fysisk oppmøte ved studiested.
Fagskolen i Hordaland nytter primært læringsplattform (LMS) og skybasert programvare, men også
webkonferanse, for samhandling i den nettbaserte undervisningen.
Lærerstyrt undervisning og forelesninger på samlinger med oppgaver, caser og laboratorieøvelser
vil være de viktigste undervisningsformene i utdanningen.
I tillegg til det vil skolen benytte ulike aktiviteter som
- prosjektarbeid og prosjektoppgaver (både gruppe og individuelt)
- individuelle arbeidsoppgaver
- presentasjoner
- nettbasert undervisning
- veiledning
Nedenfor vil vi kort presentere noen undervisningsformer og læringsaktiviteter en kan møte
gjennom studiene.
Forelesning
En undervisningsform der lærer presenterer og diskuterer et faglig tema med utgangspunkt i
studieplan og pensum. Det blir holdt obligatoriske forelesninger på samlingene. Nettbaserte
forelesninger ved FiH kan tilbys både asynkrone og synkrone. Asynkrone forelesninger er
videosnutter / opptak av forelesninger som legges ut på læringsplattformen og kan sees på et
passende tidspunkt. Skolen tilbyr også synkronundervisning via webkonferanseverktøy. Noen
forelesningsøkter kan også være hybridundervisninger der en har studenter som deltar fysisk i
klasserommet og via webkonferanse.
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Gruppe- og prosjektarbeid
Gruppearbeid kan være både lærer- og studentdrevet, og innebærer at mindre grupper samarbeider
om løsning av en oppgave eller prosjekt. Gruppene kan samhandle via samskrivingsverktøy eller i
nettmøter i et virtuelt møterom ved hjelp av webkonferanse.
Veiledning
Veiledning kan foregå både gruppevis eller mellom den enkelte student og lærer. Veiledning tilbys
både under samlinger og på nett. Via læringsplattform eller skybasert programvare får studentene
tilbakemelding på studentarbeid som for eksempel skriftlige besvarelser eller muntlige
presentasjoner. Tilbakemeldingen kan gis både skriftlig, og ved hjelp av videoopptak eller lydfil. Det
tilbys også veiledning i sanntid via webkonferanserom hvor student og lærer kan møtes til fastsatte
tidspunkt.
Selvstudium
Selvstudium er studentarbeidet utover det fastsatte undervisningstilbudet. Dette inkluderer lesing av
pensumlitteratur, bruk av læringsressurser, arbeid med oppgaver etc.
Læringsressurser
Undervisningsmateriell produseres eller deles av lærer og legges tilgjengelig for studentene på
læringsplattform eller via skybaserte tjenester. Læringsressurser kan inkludere dokumenter, lenker
til nettsider, videosnutter, opptak av forelesninger m.m.
Vurdering
Deltagelse i undervisningen ved fagskolen er obligatorisk og inngår som en del av arbeidskrav for å
kunne stille til eksamen. Det er krav om 80 % frammøte.
Vurdering blir gjennomført med eksamenskarakter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene. For
å kunne gå opp til eksamen, må arbeidskravene være godkjente (2 skriftlige innleveringer i hvert
tema, totalt 8 innleveringer). Vurderingen bygger på 1 skriftlig eksamen i emnet (5 timer).
Eksamen
Studentene skal gjennomføre 1 skriftlig eksamen. Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til
eksamen.
Lærerne i emnet er faste sensorer ved eksamen. Studentene skal sikres en upartisk vurdering av
sine kunnskaper og ferdigheter, derfor blir eksterne fagkyndige personer oppnevnt som ekstern
sensor for minst 50-55% av besvarelsene (høgskolemodell). I tillegg til dette, godkjenner eksterne
sensorer eksamensoppgavene på forhånd.
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Karakterskala
Vurdering gjennomføres slik at skolen kan vurdere på et sikkert grunnlag om studenten har tilegnet seg
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er beskrevet i det overordnete læringsutbytte. Det
skal benyttes bokstavkarakter fra A til F. Karakteren A er beste karakter, og E er dårligste karakter for
å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at emnet ikke er bestått.
Karakterskala for Fagskolen i Hordaland:
Symbol

Generell, ikke fagspesifikk omtale av vurderingskriterium

A

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært gode
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

B

Meget god prestasjon. Studenten har veldig gode kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse.

C

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten har
gode kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

D

Akseptabel prestasjon med noe vesentlige mangler. Studenten viser en viss
grad av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

E

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten
har oppfylt minimumskrava som blir stilt til kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.

F

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten har
ikke bestått på grunn av vesentlige mangler når det gjelder kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse.
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Del 2 - Emner og læringsutbytte
Emne 1.
Grunnleggende vannkjemi og
vannbehandling
10 studiepoeng

Tema
 Syre og basereaksjoner
 Måling av pH og bufferkapasitet i
vannløsning
 Beregning av fordelingen mellom
ammonium og ammoniakk ved gitte
pH, temperatur og salinitetsforhold
 Beregninger av kjemikaliebehov
 Risikovurdering ved endring av
kjemiske og fysiske parametre.

Emnebeskrivelse
Grunnleggende vannkjemi og vannbehandling skal gi studenten grunnleggende
kompetanse i kjemiske og fysiske prosesser for å kunne gi marine arter gode
vekstbetingelser og et godt oppvekstmiljø. Emnet skal også gi grunnleggende forståelse av
beregning av kjemikaliebehov og bruk for å kunne gi minimale påvirkninger til det ytre
miljø.
Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
 har grunnleggende kunnskap om kjemiske og fysiske prosesser i vann, og hvordan
en kan måle og analysere disse
 har grunnleggende forståelse for hvordan endringer av kjemiske og fysiske
parametre endrer vannkvaliteten og konsekvenser disse har for vekst og
fiskevelferd
 kunnskaper om risiko ved endring av kjemiske og fysiske vannparametre og tiltak
for å motvirke uønskede hendelser
 innsikt i kalibrering av måleinstrumenter for å få pålitelige målinger
 kunnskaper om bruk av ulike verktøy og måleinstrumenter for å innsamle måledata
og systematisering av disse
 kjenner til de sentrale myndighetskrav til grenseverdier for ulike vannkjemiske
variabler
Ferdigheter:
Studenten:
 kan måle pH og finne bufferkapasitet i vannløsninger
 kunne måle fysiske parametre som løselighet av gasser, lys, lyd, temperatur og
trykk og kunne treffe tiltak som forhindrer betingelser som påvirker vekst og
fiskevelferd negativt
 kunne beregne løseligheter av gasser når pH, trykk, temperatur og saltforhold
endrer seg
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kan beregne fordelingen mellom ammonium og ammoniakk ved gitte pH,
temperatur og salinitetsforhold, og redegjøre for hvorfor dette er viktig i
produksjonen av marine arter
kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte kjemikalier samt luftekapasitet/tid og
løselighet av gasser under gitte miljøbetingelser
kan beregne utslipp av nitrogen, fosfor og organisk materiale fra akvakultur,
beskrive effekter av dette på ytre miljø, og kjenne til rensekrav og vanligste
behandlingsmetoder
kunne utføre en risikovurdering før en endrer kjemiske og fysiske parametre som
kan påvirke mennesker, marine arter og det ytre miljø
kunne iverksette tiltak som forhindrer uønskede hendelser for mennesker, marine
arter og det ytre miljø

Generell kompetanse:
Studenten:
 har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til vannkjemi og
vannbehandling i akvakultur
 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Undervisningsformer
Nettbasert undervisning, webinar, med tre samlinger á 1 dag
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav
2 skriftlige innleveringer i hvert tema totalt 10 innleveringer
Vurderingsformer
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolen i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen
Litteraturliste
Campbell biology
Forfatter: Lisa A. Urry
Bidragsyter/medforfatter: Michael L Cain (Michael Lee), 1956-; Steven Alexander
Wasserman; Peter V. Minorsky; Jane B. Reece; Neil A. Campbell 1946-2004.
Utgivelsesår: 2017
Utgave: Eleventh edition.
Vannkvalitet og smoltproduksjon
Bidragsyter/medforfatter: Bjerknes, Vilhelm,; Liltved, Helge,
Sider: 240 s.
Utgivelsesår: cop. 2007
ISBN: 9788280900180
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Emne 2.
Grunnleggende mikrobiologi og biologisk
filterteknologi
10 studiepoeng
Emnebeskrivelse

Tema
 mikrobiologi
 antimikrobielle midler
 biologiske filtre

Grunnleggende mikrobiologi skal gi kompetanse på mikroorganismer og hvordan disse
både kan forårsake sykdommer og virke i et samspill for å gi marine arter gode
vekstbetingelser og et godt oppvekstmiljø. Emnes skal gi kompetanse på optimal drift og
vedlikehold av biologiske filtre.
Læringsutbytte
Kunnskap:
Studenten:
 har grunnleggende kunnskap om viktige mikroorganismer som kan være
sykdomsfremkallende eller virke negativt på miljøet for marine arter
 har grunnleggende kjennskap om viktige mikroorganismer som bidrar til at
biologiske filtre fungere optimalt
 ha grunnleggende kunnskaper om hvordan mikroorganismer kan benyttes i
biologiske filtre og hvordan ulike kjemiske, fysiske og biologiske parametre påvirker
effekten av biologiske filtre
 ha kunnskap om hvordan antimikrobielle midler virker og konsekvenser ved bruk av
disse
 ha grunnleggende kunnskaper om enkelt risikoanalyse for å forhindre utbrudd av
uønskede mikroorganismer og tiltak ved utbrudd
 kjenner til de sentrale myndighetskrav for mikroorganismer ved produksjon av
marine arter
Ferdigheter
Studenten skal:
 kunne forebygge at mikroorganismer som er farlige for marine arter får mulighet til
å etablere og utvikle seg
 kunne identifisere kjennetegn på potensielt farlige eller uheldige mikroorganismer
 kunne bruke antimikrobielle midler slik at de ikke får utilsiktede negative virkninger
på produksjon av marine arter og det ytre miljø
 kunne drifte og vedlikeholde ulike biologiske filter slik at disse fungerer optimalt
 kunne identifisere viktige mikrobiologiske risikofaktoren, effekten av disse og
mulige negative påvirkninger på marine arter, biologiske filtre og det ytre miljø
 kunne iverksette tiltak for å forhindre utbrudd og spredning av potensielt skadelige
mikroorganismer
Generell kompetanse
Studenten:
 har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet til mikrobiologi og biologiske
filtre
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kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Undervisningsformer
Nettbasert undervisning, webinar, med tre samlinger á 1 dag
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav
2 skriftlige innleveringer i hvert tema totalt 10 innleveringer
Vurderingsformer
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolen i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen
Litteraturliste

Emne 3.
Fiskehelse
10 studiepoeng

Tema
 Anatomi og fysiologi for fisk
 Fiskehelse og sykdomslære
 Avl og genteknologi

Emnebeskrivelse
Fiskevelferd inneholder emner fra fagområdene sykdomslære, mikrobiologi, genetikk og
avl. Kunnskaper og ferdigheter i emnene skal utvikle og støtte gode holdninger og god
forståelse for fiskehelse og dyrevelferd.
Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
 innsikt i anatomi og fysiologi for fisk og smoltifisering av laks
 grunnleggende kunnskaper om fiskehelse og sykdomslære som danner grunnlag
for å planlegge drift og driftsformer som forebygger sykdom, avgrenser
sykdomsutbrudd og reduserer smittespredning
 kunnskap om avl og genteknologi og kunne vurdere avlsarbeid og genetisk
utvikling i en etisk forsvarlig og miljømessig sammenheng
 ha innsikt i ulike smoltifiseringsmetodar
Ferdigheter
Studenten skal:
 kunne identifisere de vanligste sykdommene i havbruksnæringen på grunnlag av
endringer i utseende, adferd og indre organ
 kunne identifisere forhold som påvirker vekst og spredning av mikroorganismer
 kunne foreta prøvetaking av bakterier og enkel dyrking av disse
 kunne identifisere vanlige parasitter og kunne treffe tiltak for å forhindre økningen
av disse
 kunne håndtere død fisk
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kunne håndtere syke oppdrettsorganismer i samråd med veterinærmyndighet
kan bruke vanlige vaksineringsmetoder og prosedyrer samt soppreduserende tiltak
etter vaksinering og sortering
kunne treffe tiltak for å redusere smittespredning i anlegg og til det ytre miljø
kunne sette opp et lysstyringsprogram for å sikre tilstrekkelig god smoltifisering

Generell kompetanse:
Studenten:
 har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet fiskehelse og dyrevelferd
 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Undervisningsformer
Nettbasert undervisning, webinar, med tre samlinger á 1 dag
Oppgaveløsning individuelt og i grupper på samlinger og mellom samlinger
Arbeidskrav
2 skriftlige innleveringer i hvert tema totalt 6 innleveringer
Vurderingsformer
Karakterer gis iht. forskrift for Fagskolen i Hordaland.
Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen
Litteraturliste

78

