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Innledning 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, campus Drammen har siden 2009 
tilbudt videreutdanning i veiledning for ulike profesjoner innenfor helse- og sosialtjenesten som 
eksempelvis sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og fysioterapeuter. Intensjonen 
med utdanningen er knyttet til høyskolens ansvar for å høyne kompetansen innen veiledning spesielt 
innen offentlige virksomheter i regionen.  
 
Behovet for veilederkompetanse er stort da det i dagens samfunn legges vekt på individets ansvar for 
og mulighet til livslang læring og utvikling. Det blir viktig å legge til rette for at personer får mulighet til å 
ta i bruk sitt potensial på en optimal måte. I denne forbindelse er det behov for å styrke profesjonell 
veiledning også til voksne. 
 
Faglighet og kvalitet er en av seks bærebjelker som skal være felles for alle helsetjenestene (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2007

1
). Kvalitet i helsetjenestene forutsetter at praksisutøvelsen er 

kunnskapsbasert. Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.  
Kunnskapsbasert praksis innebærer økt bevissthet om, og refleksjon over hvilke informasjonskilder 
man legger til grunn for handling (Nortvedt m.fl., 2012). Økt kompetanse i veiledning ses som et bidrag 
til å styrke refleksjon over grunnlaget for handlinger og vil således kunne legge til rette for 
kunnskapsbasert praksis 
 
Regjeringen har videre i Stortingsmelding nr. 25 ”Mestring, muligheter og mening”

2
, trukket frem 

satsning på etikk i helse- og omsorgssektoren. Veiledning som metode for å høyne etisk kompetanse 
vil derfor inngå i studiet.  
 
Videreutdanningen kan tas som en helhet på 30 studiepoeng eller som selvstendige emner. 
 

Læringsutbytte for utdanningen 
Etter fullført utdanning i veiledning har kandidaten oppnådd følgende kompetanse: 
 
Kunnskap: 

• har fordypet innsikt i sentrale begrep som læring, utvikling, undervisning og danning 

• har avansert kunnskap om sentrale prinsipper og teorier innen kommunikasjon, samhandling 
og veiledning 

 
Ferdigheter: 

• har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning på individ-, 
gruppe- og organisasjonsnivå 

• har veiledningsferdigheter som fremmer selvstendighet, ansvar og mestring hos den som 
veiledes 

• kan anvende ulike metoder for veiledning  

• har ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering  
 
Generell kompetanse: 

• har evne til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og handlingsvalg i utøvelse av eget 
fag og i veiledning 

• arbeider kunnskapsbasert gjennom å anvende relevant teori og forskning som grunnlag for 
egen veiledning 

                                                 
1
 Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. Nordheim, L.V og Reinar, L.M (2012). Jobb kunnskapsbasert: en arbeidsbok.       

Oslo: Akribe.  
2
 Helse- og omsorgsdepartementet (2006). Mestring, muligheter og mening. St.meld. nr. 25 (2005-2006). 
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Opptakskrav 
Krav til opptak er bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende 3 årig utdanning fra høyskole 
eller universitet. I tillegg kreves ett års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad/utdanning.  
 

Kvalifikasjoner 
Fullført videreutdanning gir 30 studiepoeng. Etter bestått videreutdanning vil studenten ha 
handlingskompetanse i veiledning og være kvalifisert til stillinger hvor veiledning av ulike målgrupper 
er en del av arbeidsoppgavene 

Studenter som fyller opptakskrav til mastergradsstudium i Klinisk helsearbeid ved Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, kan på individuelt grunnlag søke om emnefritak og innpassing i 
mastergradsprogrammet.  
 

Prinsipper for valg av læringsformer 
Læring skjer gjennom praksis og refleksjon over praksis, i et utforskende og kreativt læringsmiljø med 
utgangspunktet i erfaring (Gulbrandsen og Forslin, 1997)

3
. Videreutdanningen i veiledning skal bidra til 

å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter gjennom vektlegging av egentrening i 
studentgrupper og i reelle situasjoner.  
 
Studiet går over ett studieår og består av to selvstendige emner på 15 studiepoeng. Disse bygger på 
hverandre. Hvert emne har tre samlinger. Samlingene består av ressursforelesninger samt refleksjon 
over egen veiledning. Mellom samlingene gjennomfører studentene veiledning og får veiledning på 
egen veiledning. Både i fellessamlinger og i veiledningene vil studenten bli utfordret i forhold til 
problemstillinger som kan gi nye perspektiver på egen veiledning.  

 

Informasjonskompetanse 
Videreutdanning i veiledning kombinerer informasjonskompetanse i forbindelse med kliniske 
situasjoner og ferdigheter i veiledning. Dette innebærer å innhente og nyttiggjøre seg av informasjon 
for å utøve kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis i klinisk helsearbeid innebærer å ta 
utgangspunkt i pasientens/pårørendes situasjon og behov (pasientkunnskap), og aktivt reflektere over 
egne erfaringsbaserte kunnskaper og forskningsbasert kunnskap. Studiet fokuserer på tilegnelse av 
ferdigheter i innhenting av ny informasjon, kildekritikk og normer for referanser.  
  

Studieinnhold          

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre og inneholder følgende emner:  
 
1.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 
VEIL100 Kunnskapsgrunnlag 

for veiledning 
15 A-F Individuell hjemmeeksamen 

over 3 uker 

 
2.SEMESTER Emne Studiepoeng Vurdering Vurderingsform 
VEIL200 Veiledning i et 

gruppe- og 
organisasjonspersp
ektiv 

15 A-F Individuell hjemmeeksamen 
over 3 uker 

Totalt  30    

 

                                                 
3
 Gulbrandsen, A. og Forslin, J. (red.). (1997). Helhetlig læring: veier til utvikling hos voksne i utdanning og arbeidsliv.  

  Oslo: Tano Aschehoug. 
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DETALJERTE EMNEBESKRIVELSER 
 

VEIL100 
 

Kunnskapsgrunnlag for veiledning 15 Studiepoeng 

 
Norsk  Kull 2014 høst HØST 

 

LÆRINGSUTBYTTE 
Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 
 
Kunnskap: 
 

• har kunnskap om å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning 

• kan gjøre rede for sentrale begrep som læring, utvikling, undervisning og danning 
 
Ferdigheter: 
 

• har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning 

• forholder seg til sentrale begrep som læring, utvikling, undervisning og danning i egen 
veiledning 

• har veiledningsferdigheter som fremmer selvstendighet, ansvar og kreativitet i fagutøvelsen 

• utforsker egen rolle i fagutøvelse og i klinisk veiledning 

• har ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering  
 
Generell kompetanse: 
 

• har evne til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og handlingsvalg i utøvelse av eget 
fag og i veiledning 

• anvender metoder i veiledning som støtter integrasjon av teori og praksis 

• anvender forskningsresultater innen veiledning  

 
 
INNHOLD  
Studiet er inndelt i følgende hovedemner: 
 
Tema 1: Kunnskapsgrunnlag for veiledning 
 

• Grunnlagstenkning, etikk og verdier 

• Læring  

• Planlegging, gjennomføring og vurdering av klinisk veiledning 

• Yrkesetisk holdning og handling 

• Forskningsbasert kunnskap og kliniske retningslinjer i veiledning 
 
 
Tema 2: Veiledningsteori og veiledningsmetodikk  
 

• Veilederrollen 

• Veiledningsmetoder  

• Ferdigheter i veiledning 

• Mål 

• Metoder for vurdering og evaluering av studenter i praksisstudier 

• Ansvarsområder – samarbeid og konflikthåndtering 
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LÆRINGSAKTIVITETER 
Emnet er organisert i tre samlinger à tre dager, totalt ni dager. Samlingene består av 
ressursforelesninger samt refleksjon over egen veiledning. Mellom samlingene gjennomfører 
studentene veiledning og får veiledning på egen veiledning.  
 

FORKUNNSKAPSKRAV 
Ingen.  

 

 

DELTAGELSE 
Det er krav til minimum 80 % fremmøte på undervisning samt veiledning på egen veiledning.  

 
VURDERING 
Vurdering underveis 
For å få godkjent utdanningen må studenten ha gjennomført 20 timer veiledning med refleksjonslogg, 
deltatt i veiledning på egen veiledning, bestått eksamen samt fremmøte på undervisning på minimum 
80 %.   
 
Krav til innhold i refleksjonsloggen: 

• Deltakere: Hvilke type deltakere og antallet.  

• Tema: Beskriv tematisk innholdet og gjør en oppsummering av veiledningen. Anonymiser.  

 Hva gjorde du?  

• Reflekter over:  
 Hva tenkte du i ettertid?  
 Hvordan opplevde du veiledningen?  
 Hva oppdaget du?  
 Hva oppdaget du i din påvirkning i veiledningen? Hva er lurt å gjøre videre? 
 
Avsluttende vurdering 
Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i egen erfaring og 
kompetanse i veiledning.  
 

Kriterier for vurdering av besvarelsen:  
 
Faglige kriterier: 

• Studenten viser kritisk refleksjon over veiledning 
• Studenten dokumenterer kreativitet i utformingen av egen veilederrolle 
• Relevant litteratur er anvendt i oppgaven 

 
Formelle kriterier: 

• Besvarelsens lengde er på maksimalt 3 000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og 
litteraturliste 

• Normer for skriftlige arbeider og referanser (APA) er overholdt 
 

 
Vurderingsuttrykk 

Det gis gradert karakter A-F.  

 

Hjelpemidler til eksamen  

Alle hjelpemidler tillatt.  

 

Litteratur 
Pensum for emnet utgjør 1 500 sider hvorav ca. 500 sider er selvvalgt – se egen pensumliste. 
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VEIL200 
 

Veiledning i et gruppe- og organisasjons-
perspektiv 

15 Studiepoeng 

 
Norsk  Kull 2014 høst VÅR 

 

LÆRINGSUTBYTTE 
Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte: 
 
Kunnskap: 
 

• har kunnskap om å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledningssituasjoner med 
stor kompleksitet 

• har kunnskap om helsepedagogikk  
 
 

Ferdigheter: 
 

• har økte ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering  

• har ferdigheter i å veilede i endringsprosesser 

• er i stand til å veilede sårbare personer eller gruppe på en respektfull måte 

• har evne til etisk refleksjon over egen veiledning 

• har et utvidet handlingsrepertoar som veileder  
 
 
Generell kompetanse: 
 

• har evne til kritisk refleksjon over egne verdier, holdninger og handlingsvalg i utøvelse av eget 
fag og i veiledning 

• arbeider kunnskapsbasert som veileder  
 
  

INNHOLD    
Studiet er inndelt i følgende hovedemner: 
 

• Veiledning i grupper 

• Kollegaveiledning 

• Veiledning av sårbare grupper 

• Etiske refleksjoner 

• Helsepedagogikk 

• Samarbeid og konflikthåndtering 

• Endringsprosesser 

• Kunnskapsbasert praksis i veiledning  
 

 
LÆRINGSAKTIVITETER 
Emnet er organisert i tre samlinger à tre dager, totalt ni dager. Samlingene består av 
ressursforelesninger samt refleksjon over egen veiledning. Mellom samlingene gjennomfører 
studentene veiledning og får veiledning på egen veiledning.  
 

 
FORKUNNSKAPSKRAV 
Bestått emne VEIL100 (15 stp) eller tilsvarende utdanning innen veiledning fra annen høyere 
utdanningsinstitusjon. 
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DELTAGELSE 
Det er krav til minimum 80 % fremmøte på undervisning samt veiledning på egen veiledning.  

 
VURDERING 
Vurdering underveis 
For å få godkjent utdanningen må studenten ha gjennomført 20 timer veiledning med refleksjonslogg, 
deltatt i veiledning på egen veiledning, bestått eksamen samt fremmøte på undervisning på minimum 
80 %.   
 
Krav til innhold i refleksjonsloggen: 

• Deltakere: Hvilke type deltakere og antallet.  

• Tema: Beskriv tematisk innholdet og gjør en oppsummering av veiledningen. Anonymiser.  

 Hva gjorde du?  

• Reflekter over:  
� Hva tenkte du i ettertid?  
� Hvordan opplevde du veiledningen?  
� Hva oppdaget du?  
� Hva oppdaget du i din påvirkning i veiledningen? Hva er lurt å gjøre videre? 

 
Avsluttende vurdering 
Emnet avsluttes med en individuell 3-ukers hjemmeeksamen med utgangspunkt i hvordan veiledning 
kan bidra til kunnskapsbasert praksis. Det formuleres et tema, og temaet skal belyses og drøftes med 
vekt på hvordan veiledning kan bidra til kunnskapsbasert praksis.  
 
Kriterier for vurdering av besvarelsen:  
 
Faglige kriterier:  

• Fokus for oppgaven er tydelig 

• Problemstilling er tydelig formulert 

•  Nytteverdien for praksis er begrunnet 

• Relevant og oppdatert kunnskap anvendes for å belyse og drøfte problemstillingen 

•  Aktuelle etiske sider er belyst 

 
Formelle kriterier:  

• Besvarelsens lengde er på maksimalt 4 000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og 
litteraturliste 

• Normer for skriftlige arbeider og referanser (APA) er overholdt 

 

  
Vurderingsuttrykk  
Det gis gradert karakter (A-F). 

 
Hjelpemidler til eksamen  

Alle hjelpemidler tillatt.  

 

Litteratur 
 
Det samlede pensum i emnet utgjør 1 500 sider hvorav ca. 500 sider av disse er selvvalgt – se egen 
pensumliste. 
 


