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• Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er 
målet i et samarbeidsprosjekt mellom VID 
vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland 
og Helgelandssykehuset.

• I prosjektet jobbes det nå med faglig utvikling og 
finansiering av oppstart og drift. Oppstart er tenkt 
høsten 2021 med 20-25 studenter.



Målet med møtet er at dere som kan være interessert i å søke på ny 
desentralisert sykepleierutdanning, men som i dag ikke er kvalifiserte søkere, 
får informasjonen dere trenger til å bli kvalifiserte.

Agenda info-møte 8.juni 

Program:

• Velkommen og kort informasjon om opptakskrav på 
sykepleierutdanning v/ prosjektleder Silje Paulsen, Helgelandssykehuset

• Hva gjør du for å bli kvalifisert? Informasjon og veiledning til søkere med 
behov for prekvalifisering v/ avd.leder Toril Sommerseth og 
studieveileder Per Arne Hansen, Karrieresenteret Ytre Helgeland

• Det åpnes for spørsmål fra publikum
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Kort om planene for ny desentralisert 
sykepleierutdanning på Helgeland

• Utdanningen skal være en samlingsbasert, desentralisert sykepleierutdanning på 
deltid, som er godt tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland. 

• Dette betyr at VID bruker mulighetene som teknologien og pedagogikken gir til å 
tilby fleksibel og framtidsrettet utdanning. For studentene innebærer det utstrakt 
bruk av teknologi som gjør at de i større grad kan ta deler av utdanningen på 
hjemstedet.

• Studiested blir i Sandnessjøen, og utdanningen er tenkt som et deltidsstudie over 4 
år der det veksles mellom samlinger i Sandnessjøen og mer selvstendig arbeid med 
studiet (enten individuelt eller i grupper).

• Halvparten av utdanningen foregår i praksisstudier ute i helsetjenesten, i 
kommunehelsetjenesten og i sykehus. Det vil si i kommunene på Helgeland og i 
Helgelandssykehuset.

• Studiet skal være innovativt på den måten at studentene blir utrustet til nytenking, 
blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet.

• VID har lang erfaring med desentraliserte studier, med svært god 
gjennomføringsgrad. Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er derfor 
glad for å ha med VID i dette arbeidet.
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Følgene opptakskrav gjelder for opptak til Bachelor i sykepleie:

Hva trenger du for å kunne bli tatt opp på ny 
desentralisert sykepleierutdanning?

• Generell studiekompetanse GSK
eller

• Realkompetanse

I tillegg er det følgende fagkrav som ble innført til opptaket Høsten 2019

• Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

• Gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer). Du har dekket 
mattekravet hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ulike måter å dekke kravet til generell studiekompetanse.

• Les om samordna opptak

• Det er også mulig å søke opptak til bachelor i sykepleie på bakgrunn av realkompetanse
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https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/realkompetanse/index.html

