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15 STUDIEPOENG

      BEDRE KVALITET 
I HELSETJENESTEN?REFLEKSJON

En praksisnær videre

utdanning for helsepersonell 

som ønsker å lære mer om 

å finne relevant forskning 

på en systematisk måte og 

 integrere forsknings resultat 

med erfaringskunnskap 

og brukerkunnskap i egen 

praksis.

www.kunnskapsbasertpraksis.nowww.helsebiblioteket.no

www.himolde.no



Videreutdanning kunnskapsbasert praksis

Videreutdanningen har fokus på å kvalifisere helsepersonell til å arbeide kunnskapsbasert.  
Videreutdanningen har en praktisk tilnærming, hvor studentene bruker ulike kunnskapskilder 
til å belyse tema fra praksis. Studentene lærer å finne relevant forskning på en systematisk 
måte og integrere forskningsresultat med erfaringskunnskap og brukerkunnskap i egen 
praksis. 

Organisering
Videreutdanningen er på deltid, fordelt over to semester. Undervisningsdager er organisert i 
samlinger på to til tre dager høst og vår semester. Studentene må avsette tid til å arbeide med 
arbeidskrav mellom samlingene.

Studiepoeng:  15 studiepoeng
Undervisningssted: Molde og Kristiansund  
Oppstart:   Høstsemesteret
Opptakskrav:  Treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning 
Målgruppe:   Helsepersonell med treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning 

Læringsutbytte
Etter gjennomført videreutdanning forventes det at studenten:
•	 anvender trinnene i kunnskapsbasert praksis
•	 har ferdigheter i databasesøk og kritisk vurdering av vitenskapelige artikler
•	 vurderer kunnskapskilder kritisk 
•	 diskuterer overførbarhet og relevans av forskningsresultater til praksis

Vurderingsformer
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen.  

Kontekst

Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert 
kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Kunnskapsbasert 
praksis



Gudrun Karlsen 
Sykepleier ved ortopedisk avdeling ved Kristiansund sykehus. 

Jeg synes videreutdanningen bidro til økt 
forståelse for at ulike kunnskapskilder er 
nødvendig for å yte faglig forsvarlig helsehjelp. 
Videreutdanningen ga meg kunnskap og ferdig- 
heter som er nyttig i prosjektarbeid og i praksis 
som sykepleier.  

Jeg synes også det er kjekt å kunne delta i 
diskusjon med studenter om databasesøk og 
forskningsresultater. Jeg anbefaler derfor 
videreutdanningen

Gjermund Moe
Sykepleier, Hjemmesykepleien i Fræna kommune

Jeg	synes	videreutdanningen	i	KBP	bidro	til	at	jeg	fikk	
kunnskap om betydningen av at alle kunnskapskilder må 
være inkludert i avgjørelser om tilbud/ tiltak som iverksettes i 
kommunen.  Det å inkludere forskningsresultat i slike 
avgjørelser, mener jeg er et viktig bidrag for å sikre god 
kvalitet i helsetjenesten. 

Jeg har også nytte av videreutdanningen som veileder for 
sykepleiestudenter.  Det å ha kunnskap om KBP, bidrar til 
at jeg kan gi mer konstruktive tilbakemeldinger til studenter 
når	de	jobber	med	å	finne	forskningsartikler	til	fremlegg/	
refleksjonstimer.		

Jeg oppfordrer alle til å ta videreutdanningen, men spesielt de 
som er utdannet for en stund tilbake. Som sykepleiere skal vi 
holde oss faglig oppdatert, og kunnskap om KBP er et viktig 
bidrag for fremtiden.

Tidligere studenter om studiet....



Praktisk informasjon

Studieutgifter 
Semesteravgift pr. 1.1.15: kr 695,- pr semester. 

Stipendordning  
Arbeidsgiver kan søke høgskolen om stipend inntill kr 15.000/student. Stipendet 
skal brukes til å gi studenten permisjon med lønn for å gjennomføre studiet. Les 
mer på www.himolde.no/Studier/Kunnskapsbasertpraksis/Sider/side.aspx 

Søknad om opptak
Søknadsskjema	finner	du	på	høgskolens	hjemmeside,	www.himolde.no/studier/
opptak eller på https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=him 

Søknadsfrist
Fortløpende opptak.  Siste søknadsfrist er 15. juni 2015.

Fagansvarlige kontaktpersoner
Cecilie Grønvik, høgskolelektor, cecilie.gronvik@himolde.no  712 14072
Ingeborg Ulvund, høgskolelektor, ingeborg.ulvund@himolde.no  712 14032

Adresseopplysninger
Høgskolen i Molde
Avdeling for helse og sosialfag
Britvegen 2
6411 Molde

www.himolde.no


