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Til studenter ved  

Palliativ omsorg (1PALN-H22) som nettbasert utdanning med samlinger ved Fagskolen Vestfold 

og Telemark. 

 

Velkommen som student! 

Vi har gleden av å ønske deg velkommen som student til høyere yrkesfaglig utdanning 

(fagskoleutdanning) innen helsefag ved Fagskolen Vestfold og Telemark!  

 

Studiestart er mandag 22. august, 2022, kl. 09.00 i virtuelt klasserom på Zoom. Vi ber deg 

imidlertid følge med på fagskolens nettside for oppdatering i tilfelle endringer, se 

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/praktisk-informasjon. Her finner du også bokliste for 

emne 1, som varer ut desember 2022.  

Som fagskolestudent kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse, (www.lanekassen.no). Du 

må søke på nettet. Lånekassen utbetaler lån/stipend først etter at du som student er registrert med 

deltagelse i klasserommet på Zoom. 

 

Studiet starter med to introduksjonsdager: mandag 22. august (kl. 09.00 – 14.00) og onsdag 24. 

august (kl. 08.45 – 14.30) med oppmøte i virtuelt klasserom på Zoom. Deretter er det en 

obligatorisk nettsamling per uke, onsdager fra kl. 08.45 – 14.30, i sanntid, på Zoom.  

 

Lenke til undervisning mandag 22.august: https://us02web.zoom.us/s/85399650758 

Du kan laste ned zoom her: https://zoom.us/download 

 

Det inngår fire fysiske samlinger, hver på to dager, i løpet av de to årene studiet varer. Første 

fysiske samling er  

Tid: onsdag 28. september og torsdag 29. september 2022. 

Sted: fagskolens lokaler ved studiested Horten. Adresse: Raveien 189, 3184 Borre, 2.etg.  

 

Vi bruker ulike metoder i undervisningen, som forelesning, samtale, diskusjon i grupper, 

oppgaveløsning, ferdighetstrening m.m. Det gis i tillegg veiledning etter avtale, både individuelt 

og i grupper.  

 

Fagskolen benytter den digitale læringsplattformen Canvas til kommunikasjon mellom 

studenter og lærere mellom samlingene. Her finner du alle oppgaver som blir gitt av den enkelte 

lærer samt forelesningsmateriell og annen informasjon. I tillegg bruker vi Zoom til undervisning 

og Teams til veiledning. Fagskolen gir både grunnleggende dataopplæring og opplæring i bruk 

av de digitale plattformene i starten av studieåret. Studentene får tilbud om gratis nedlastning av 

Office 365 ved oppstart.  

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/praktisk-informasjon
http://www.lanekassen.no/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fs%2F85399650758&data=05%7C01%7Cagnes.bronstad%40vtfk.no%7C344c0361a5634467cfd308da54366b0f%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637914889950655519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DpEI3qoRNP23%2FZAPIR7K9Vb%2F2CGThlDf1OvDfzQPUk%3D&reserved=0
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download


 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

Praksis gjennomføres i slutten av 3. og starten av 4. semester, enten som utviklingsarbeid på 

egen arbeidsplass eller som utplassering på annet arbeidssted, etter nærmere avtale. Fagskolen 

skaffer praksisplasser for utplassering i samarbeid med studentene. Fra 01.01.17 gjelder at 

kommuner eller andre arbeidsgivere som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven har 

plikt til å kreve politiattest fra personer som skal jobbe/ utføre oppdrag i tjenesten (Helse- og 

omsorgstjenesteloven, § 5.4). Dette gjelder også når studenter skal ut i praksis. Fagskolen krever 

derfor at studentene legger fram politiattest innen 1. oktober det første studieåret. Søknad om 

politiattest krever bekreftelse på formål, det vil du få fra fagskolen i forbindelse med oppstart av 

studiet.  

 

Før studiestart oppfordrer vi deg til å lese studieplanen, som ligger på fagskolens nettside. 

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier/helsefag. Der finner du informasjon om studiets 

innhold og oppbygning, og litteraturlister for hvert emne i studiet. Studieplanen finner du også på 

Canvas. Bokliste for emne 1, er i tillegg vedlagt dette brevet. 

 

Det er viktig at du har en oppdatert PC, med webkamera og et godt headsett med mikrofon. 

Sjekk også hastighet og kapasitet på internettforbindelsen du skal bruke, minimum hastighet 

tilsvarende mobilt nettverk 4G. Du må selv sørge for support og evt. hjelp til eget utstyr.    

 

Semesteravgift. Selve utdanningen er gratis, men det påløper en semesteravgift på kr. 1.250, - 

per semester, som bl.a. dekker medlemskap i Studentsamskipnaden, der fagskolestudenter har 

fulle studentrettigheter, og frivillig medlemskap i Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, 

ONF. Som student får du også tilbud om gratis nedlastning av Office 365 ved studiestart, samt fri 

tilgang til skrivere og kopimaskiner på fagskolen i tilknytning til fysiske samlinger. 

 

Medlemsskap i SSN gir mange fordeler: Som betalende student ved Fagskolen er du tilknyttet 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, SSN, og har tilgang til alle deres tjenester. Det er 

gratistjenester som psykolog/samtaleterapeut, studentlivsmestringskurs, økonomirådgivning mm. 

Du kan også få penger, i form av økonomisk støtte til studentrettede aktiviteter eller refusjon ved 

helseutgifter. I tillegg har SSN studentboliger, kantiner, treningssentre, bokhandler (Brage) og 

barnehage. Alt SSNs overskudd går tilbake til driften. Det er lovpålagt. Samskipnadens øverste 

organ er et styre, der studentene har både leder og flertall. I SSN tenker de studenthelse og -

velferd i alt de gjør, som du kan se i denne filmen.  

 

Vi ønsker deg velkommen til Fagskolen Vestfold og Telemark og håper du finner utdanningen 

både interessant og lærerik! 

 

Med hilsen 

 

Agnes Brønstad 

Avdelingsleder 

  

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/studier/helsefag
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ssn.no%2F&data=05%7C01%7Cagnes.bronstad%40vtfk.no%7Cf8d61619b8154938c59b08da4946e155%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637902866044875654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pnvwj7l2bhqHq4HN%2Br9I2nyPTng32nNRStLRJac3Nug%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiBrKd8WcwDc&data=05%7C01%7Cagnes.bronstad%40vtfk.no%7Cf8d61619b8154938c59b08da4946e155%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637902866044875654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WcIFOPl3tlXzVTSEkoxmduHcKukDFi2CXdUu%2BzmNQRE%3D&reserved=0


 
 

 

  

 

  

 

 
 

Palliativ omsorg 2022-24.  

Obligatorisk litteratur i emne1 

(Flere av bøkene brukes også i senere emner) 

 

 

 

 

Obligatorisk litteratur ISBN-nummer Emne Veil. pris per 

mars 2021 

Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i 

relasjoner: Personorientering, samhandling, 

etikk. (3.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. 

 

ISBN 

9788205500563 

Emne 1 NOK 729  

Eide, T. & Aadland, E. (2020). 

Etikkhåndboka; Refleksjon, organisasjon, 

ledelse. Oslo: Kommuneforlaget. 

 

ISBN  
9788244623797 

Emne 1 NOK 398  

Grasaas, K. K., Sjursen, M. & Stordalen, J. 

(2019). Fag, etikk og kommunikasjon.(3. 

utg.). Oslo: Cappelen Damm AS. 

 

ISBN 

9788202616625 

 

 

Emne 1 NOK 439 kr 

Helgesen, L. A. (2016). Sosiologi og 

psykologi: for fagskoleutdanningene. (2. 

utg.). Oslo: Cappelen Damm AS. 

 

ISBN 

9788202421342 

Emne 1 NOK 459 

Skau, G. M. (2017). Gode fagfolk vokser: 

Personlig kompetanse i arbeid med 

mennesker. (5. utg.). Oslo: Cappelen 

Akademisk. 

 

ISBN 

9788202547721 

Emne 1 NOK 479 

Totalt:    NOK 2504 


