
Tilbud om desentralisert helsesykepleierutdanning i regi av RKK Vesterålen 

RKK Vesterålen og Høgskolen i Innlandet samarbeider om å få satt opp en egen klasse nett- og 

samlingsbasert helsesykepleierutdanning fra januar 2023. Studiet vil finansieres av de enkelte 

kommuner som har studenter eller av studentene selv. RKK Vesterålen søker om tilskudd fra 

Statsforvalteren i Nordland.  

Utdanningen går over seks semestre/ tre år (90 studiepoeng), og har 20 studieplasser. Utdanningen 

følger «Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning som trådte i kraft 1.7.2021. 

For de studenter som ønsker en full master over fire år, vil vi forsøke å legge til rette for det i 

samarbeid med høyskolen.  

Rimelig for studentene pga. svært få fysiske samlinger 
En av de store fordelene med denne modellen er at det er svært få samlinger med fysisk oppmøte på 

campus i Elverum, kun en fysisk samling pr. semester i tillegg til oppstartsseminar. Resten av 

samlingene er nettbaserte.  

For studentene betyr det betydelig reduksjon av utgifter til reise og opphold. Selv om studenten 

betaler studieavgiften selv, vil sluttsummen kunne bli lavere enn i studier der det er ukevis med 

fysiske samlinger.  

Behov for studietid pr. uke er vurdert tilsvarende 20% stilling pluss tid for deltakelse i fysiske 

samlinger. 

Kjøp av studieplasser 

Det er to hovedretninger for påmelding til studiet:  

• Kommunen kjøper studieplassen og tildeler den til en av sine ansatte 

• Studenten betaler selv for studieplassen og har en avtale med kommunen om veiledning og 

praksisplass  

Mellomløsninger vil selvsagt også kunne fungere.  

Hvis kommunen kjøper studieplassen  

Den enkelte kommune tegner seg for en eller flere studieplasser og garanterer dermed for utgiftene 

for disse studieplassene for alle tre årene. Deretter tildeler den enkelte kommune studieplassen(e) til 

sine kandidater. Hvordan den enkelte kommune velger ut de som kan søke om formelt opptak til 

studiet, vil være opptil hver enkelt. Disse trenger ikke å være ansatt i kommunen, men det antas at 

de fleste kandidatene allerede har et arbeidsforhold til kommunen. Det formelle opptaket til studiet 

gjennomføres av Høgskolen i Innlandet etter de opptakskravene som framkommer i studieplanen for 

helsesykepleierutdanningen. Kravet for å kunne komme inn er vanlig sykepleierutdanning og ett års 

relevant praksis. 

Behov for studietid pr. uke er vurdert tilsvarende 20% stilling pluss tid for deltakelse i fysiske 

samlinger. Det vil trolig være mange ulike løsninger mht. i hvilken grad den enkelte kommune dekker 

kostnadene for studentene. Noen vil kanskje gi omfattende lønnet permisjon og dekke reiseutgifter, 

mens andre kanskje tilrettelegger godt i turnusen slik at det vil være mulig å være student. Jo mer 

kommunen dekker, jo lengre bindingstid kan avtales etter endt studium (maks 2 års etter HTA). 

Det vil sannsynligvis være en fordel at de ulike kommunene som deltar i prosjektet, kjenner til 

hverandres opplegg. Dette vil kunne utveksles underveis.  

  



Hvis studenten selv kjøper studieplassen  

For mange sykepleiere vil dette opplegget være den beste muligheten noensinne til å kunne få 

helsesykepleierutdanning, særlig for dem der et ordinært studie er vanskelig å kombinere med 

familieliv. Studieavgiften er høyere enn i ordinære studier, men dette kan for mange oppveies av 

svært lave utgifter til samlinger, reiser og opphold på campus.  

Sykepleiere som kjøpe plass, bør kontakte kommunen for å få avtale om veiledning (ca. en time i uka) 

og praksisplass (med eller uten lønn) som kommuner vanligvis tilbyr til alle sine studenter. 

Kommunen kan deretter melde på denne sykepleieren som student og forskuttere for studieavgiften. 

Studenten og kommunen avtaler om eller på hvilken måte denne avgiftens skal betales tilbake av 

studenten. På samme måte som kommunene må forplikte seg til å betale studieavgift for alle tre 

årene, må også studenter som kjøper plass selv, forplikte seg til det samme, selv om de skulle falle 

fra studiet.  

Studentene  
Søknadsfristen for denne nett- og samlingsbaserte helsesykepleierutdanningen er satt til 15. august 

2022. Dette for å sikre at høyskolen kan gjøre nødvendige forberedelser. Men, fristen for å sikre seg 

plass settes til 1. juli 2022. RKK Vesterålen trenger å vite god tid i forveien, om det er grunnlag for å 

sette i gang en klasse. Det vil derfor bli åpnet for å melde sin interesse/ bestille studieplass på vår 

kursportal allerede i mars 2022. (www.rkkv.no)  

Uansett vil det lønne seg å melde seg på raskt for å sikre seg en studieplass, først-til-mølla gjelder, i 

motsetning til åpne studier der beste karakterer gjelder.  

Lånekassen 
Høyskolen i Innlandet er et godkjent lærested, noe som er en forutsetning for lån og stipend hos 
Lånekassen. 

• Studenter kan derfor søke om basislån 

• Studenter kan også søke om skolepengelån. På et deltidsstudie med 30 studiepoeng pr. år, er 
maksimalt lån til skolepenger per år 34 068 kr. 

Her er mer info om ordninger for voksen studenter. 
 

Kompetansetilskudd 
Kommunene kan årlig, søke om kompetansetilskudd for å delfinansiere skoleplassen. I følge vilkårene 
kan det gis tilskudd til kompetansehevende tiltak til bl.a. videreutdanning og mastergradsutdanning 
(påbygg bachelornivå) 
 

Opptakskrav 

Kravet for å kunne komme inn er vanlig sykepleierutdanning (120 studiepoeng) og minimum ett års 

relevant praksis.  

Gjennomføringsplan/studieopplegg  
Det er en stor fordel om studentene organiserer seg i grupper når studiet starter opp. Det gir god 

effekt å sitte samlet i grupper, også når undervisningen skjer via nett.  

• Oppstart januar 2023 – varighet 6 semestre (3 år) – 90 studiepoeng 

• Antatt innsats tilsvarer 20% stilling – 7-10 timer pr. uke 

• Praksisdelen – tett samarbeid med kommunen 

o En praksisuke i første semester - folkehelse 

o Fire praksisuker i skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom 

o Fem praksisuker helsestasjon 0-5 år 

http://www.rkkv.no/
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1nU82K-0007OW-4j&i=57e1b682&c=0Sgk7HdQ_nChLlok9WuCjmyO2We68WICh3G0Ny11xGBT1zPL7n673CFT1Chk-ERMdA2D4Q8YT0pg42xWgOiHRgMKjzf73EfZ3bCkJ8NA1UEDXNZmKUN5WG7M4suYJ_k9cxEK88sYa83JsRbuMeMEWYSMLTb0v_MRYH4-R1kVwxVKdcQqFpykgBmzVWfhXw9dLKKSc7EMVB_r92E3hqStYXphSXWBqIVHbE9U0aqpBzPpJjhassHbFYvTbLErC1Qucgs2ryKXmW_L5a32NGZLHQFFsH3-BxTP6l3Dq08PlzJgVszgLZBx1BWgoejzhmkE


o Praksisukene er på 30 timer arbeidstid pr. uke. 

o Må ha kontaktperson i kommunen under praksis 

• Studenten kan benytte kommunens lokaler eller følger nettsamlinger hjemme 

Samlinger 

• Oppstartsseminar på Elverum 

• 1 fysisk samling à 5 dager pr. semester på Elverum 

• Ca. 3 nettsamlinger over flere dager pr. semester. Dette må avklares nærmere.   

o Fordel om studenter som bor nær hverandre kan danne basegrupper som kan møtes  

o Canvas nettløsning 

o En time veiledning i uka – gjerne på Skype 

Hva koster studiet?  

Foreløpig prisantydning pr. studieplass er 250 000 kroner. Dette skal dekke avtalte kostnader for 

høgskolen og RKK Vesterålen sine utgifter i prosjektet over 3 år, og gir en årlig kostnad på 84 000 

kroner pr. studieplass. RKK Vesterålen søker om tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland til opplegget. 

Eventuelt tilskudd vil gi reduksjon i pris. Kjøper av studieplass må forplikte seg å betale studieavgift 

alle tre årene.  

I tillegg må kommunen stille med veiledning og praksisplass. Veiledningen kan gjøres via Skype / 

Teams eller på annen egnet måte og vil utgjøre ca. 1 time pr. uke. Her kan kommuner gå sammen om 

å hjelpe hverandre eller gå sammen om å kjøpe veiledning fra noen eksterne. Hvis ønskelig er det 

også aktuelt at RKK Vesterålen kjøper veiledning for hele klassen. Det vil i så fall virke noe inn på 

antydet pris.  

Ellers er det helt opp til kommunene hvor mye penger, permisjoner, reisestøtte, materiell og annet 

de ønsker å støtte sine kandidater med. Eksamensfri er vel det eneste som allerede er avtalefestet.  

RKK Vesterålen sin rolle i etablering av tilbudet. 
Dersom studieplassene blir fylt, vil RKK Vesterålen inngå avtale om kjøp av plassene med Høyskolen i 

Innlandet og deretter selge plassene videre til kommunene.  Vi har søkt om innovasjonstilskudd til 

studiet som et 3- årig prosjekt. Vi er avhengig av å få solgt 20 studieplasser til kommuner eller 

studenter før tilbudet kan bli en realitet.  

Vi er kjent med at flere kommuner har problemer med rekruttering, og vi vil, i første omgang, 

annonsere tilbudet gjennom RKKene i Nordland.  

Underveis i studiet vil RKK Vesterålen, etter behov, fungere som koordinator og legge til rette for at 

dette studietilbudet skal bli vellykket.  

Studieplan 
Vedlagte studieplan er ny fra 2022 og følger forskrift fra 2021 der det kreves 90 eller 120  

studiepoeng for å bli godkjent helsesykepleier fra 2025.  

Ta gjerne kontakt.  

28. februar 2022 

Hans Arne Nordbakk 

fagkonsulent 

RKK Vesterålen  

hans.norbakk@vestreg.no   

Tlf: 468 87 660 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-04-09-1146#:~:text=Forskriften%20gjelder%20for%20helsesykepleierutdanning%20p%C3%A5%2090%20og%20120,uteksamineres%20har%20en%20felles%20sluttkompetanse%2C%20uavhengig%20av%20utdanningsinstitusjon.
mailto:hans.norbakk@vestreg.no

