
Med innføringen av ny programplan får studentene tilbud om både 
videreutdanning – og masterutdanning i barnesykepleie. Etter de 
tre første semestrene i programplanen er studentene utdannet barne-
sykepleiere. De kan da «hoppe av» studiet eller fortsette et år til 
og skrive masteroppgave på deltid (50%). På den måten sikres det 
at videreutdanningen ikke blir en blindvei i utdanningssystemet. 
Spesialisthelsetjenesten trenger spesialkompetanse på avdelinger 
som behandler barn, det vil si barnesykepleiere som kan ivareta de 
akutt/kritisk og alvorlig syke barn og deres foreldre. Handlings- 
kompetansen bygges opp gjennom videreutdanning og klinisk  
erfaring. En barnesykepleier med fullført mastergrad i barnesykepleie 
vil i tillegg ha kompetanse i å initiere og gjennomføre utviklings-
prosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

BAKGRUNN
Bologna-erklæringen som Norge har inngått gjennom en EØS avtale 
innebærer at Norske universiteter og høgskoler er forpliktet til å 
innføre et sammenliknbart gradssystem med tre nivåer; bachelor-, 
master- og doktorgrad for å øke mobilitet av studenter innen  
Europa. Videre dannet avtalen grunnlag for Kvalitetsreformen «Gjør 
din plikt – Krev din rett» (1) og endring av Lov om universiteter og 
høgskoler (2). Kvalifikasjonsrammeverket skulle være implementert i 
alle studieprogram innen utgangen av 2012.

Helse- og omsorgstjenestene er kompetanseintensive virksomheter 
som er så kompetansekrevende at de krever spesialisering gjennom 
videreutdanning. For å unngå at videreutdanninger blir blindveier 
bør de integreres i en mastergrad (3). Mastergradsstudium i barne-
sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er utviklet på 
bakgrunn av dette (4).

INNHOLD I UTDANNINGEN
Arbeidet med å omgjøre videreutdanningene ved HiOA startet 
i 2006 og ble endelig godkjent av høgskolestyret i 2013. Master-
studiet i barnesykepleie gir 120 studiepoeng i henhold til § 3 i 
Forskrift om krav til mastergrad (5). For å sikre at sykepleiere som 

har gjennomført mastergrad i barnesykepleie oppfyller profesjons-
kravet som stilles for å arbeide som barnesykepleier, tilfredsstiller 
mastergradsstudiet Rammeplan og forskrift for videreutdanning i 
barnesykepleie (6). Studiet er organisert med 9 obligatoriske emner, 
hvorav tre er kliniske studier. De kliniske studiene utgjør 45 studie-
poeng, som er i henhold til rammeplanens krav (6), og de teoretiske 
studiene, inkludert masteroppgave på 30 studiepoeng, utgjør 75 
studiepoeng. De første 8 emnene i studiet gjennomføres på heltid 
over 1 ½ år og gir handlingskompetanse i barnesykepleie i tråd med 
rammeplanens krav (6). Rammeplanens hovedemne 2 og 3 inngår i 
hvert av de tre kliniske emnene i programplanen (4) (kliniske studier 
i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1, trinn 2 
og trinn 3). 

Masteroppgaven, som er det siste emnet gjennomføres på deltid 
over 1 år. Ved å strekke arbeidet med masteroppgaven over 2  
semestre kan studentene jobbe som barnesykepleier parallelt med 
arbeidet med masteroppgaven. Hele mastergradsstudiet gjennom-
føres i løpet av 2 ½ år.

Gjennom hele studiet anvendes studieformer som fremmer 
kunnskapsbasert praksis, ved at studenten integrerer forsknings-
kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Tre av emnene 
er felles for mastergradsstudium i anestesi-, barne- og intensiv-
sykepleie ved HiOA og for de respektive videreutdanningene samt 
videreutdanning i operasjonssykepleie. Undervisning, veiledning og 
eksamen i fellesemnene vil foregå sammen for disse gruppene.

OPPTAKSKRAV
Opptakskrav til masterstudiet er 2 års somatisk yrkespraksis og at 
gjennomsnittet for de karakterer/eksamener som inngår i hele opp-
taksgrunnlaget er C/2,7 eller bedre. Kravet til somatisk praksis er for 
å tilrettelegge for tilfredsstillende progresjon i de kliniske studiene. 
På tross av to års yrkespraksis oppfyller mastergradsstudium i barne-
sykepleie kravene til en § 3-master jf. Forskrift om krav til mastergrad (5).

Høgskolen i Oslo og Akershus 
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Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus godkjente ny Programplan for Mastergrads-
studium i barnesykepleie, anestesisykepleie og intensivsykepleie høsten 2013. Nytt kull 
startet i januar 2014, med henholdsvis 18 studenter i videreutdanning i barnesykepleie 
og 5 barnesykepleiere som søkte om eget opptak til mastergradsstudiet.
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GODKJENNING AV TIDLIGERE UTDANNING
Sykepleiere med videreutdanning i barnesykepleie (90 studiepoeng) 
etter rammeplanen (6) vil få fritak for 65 studiepoeng i mastergrads-
studiet innen samme fagområde. Høgskolen i Oslo og Akershus 
tilbyr et eget studieopplegg for disse.

* Studenten får fritak for emnet Barnesykepleierens funksjons- og 
ansvarsområder (10 sp) når et arbeidskrav bestående av en prosjekt-
skisse til mastergradsoppgaven, er godkjent.

Emnene ”Å være akutt og/eller kritisk syk” og ”Vitenskapsteori, 
kunnskapssyn, etikk og forskningsmetode” er felles for alle videre-
utdanningene i spesialsykepleie (anestesi-, barne-, intensiv- og 
operasjonssykepleie). Undervisning og veiledning er felles for alle 
studentene.

Minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, 
være avlagt ved høgskolen for at HiOA kan tildele en grad eller 
utstede vitnemål jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning § 
2 (7). Studenter med videreutdanning fra andre høgskoler enn HiOA 
vil ikke få vitnemål eller grad fra HiOA, men vil få en bekreftelse på 
utdanningen er jevngod med graden master i barnesykepleie.

LÆRINGSUTBYTTE
Mastergradsstudiet i barnesykepleie skal kvalifisere til et utvidet 
funksjons- og ansvarsområde. En barnesykepleier med mastergrad 
skal kunne gjennomføre kliniske vurderinger av barns og unges 
helsetilstand, planlegge helhetlig helsetjenestetilbud, iverksette og 
følge opp tilbudet på et selvstendig og kunnskapsbasert grunnlag. 
Dessuten skal barnesykepleieren ha teoretisk kompetanse til å stille 
kritiske spørsmål til eksisterende praksis, være pådriver for – og 
utøver i fagutviklingen til barnepasienten og dennes pårørende 
i somatisk sykehus og kommunehelsetjenesten. Det forventes at 
masterutdanning bidrar til å gi bedre refleksjon ved pasientsengen 
og over nye forskningsresultater. Refleksjonen kan dermed også øke 
kompetansen til kollegaer og fremme lyst til å delta i prosjekter for å 
forbedre praksis.

Som nevnt avsluttes mastergradsstudiet med et selvstendig  
vitenskapelig arbeid som skal vise forståelse, modning og refleksjon. 
Læringsutbyttet for masteroppgaven er utformet i tråd med  
kvalifikasjonsrammeverkets krav til læringsutbytte i form av  
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på master- 
gradsnivå (8).

KONKLUSJON
Vi som jobber på videreutdanningen i barnesykepleie på Høgskolen 
i Oslo og Akershus er veldig glade for vedtaket om mastergradsstudium i 
barnesykepleie. Vi er stolt av programplanen vår. Det var stor søknad 
til de 5 studieplassene for masterpåbygging for sykepleiere med 
videreutdanning i barnesykepleie.  Det er som tidligere nevnt 18 
studenter på kull 2014. Det blir spennende å se hvor mange av de 
18 som fortsetter med masteroppgaven etter tre semestre.
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Emne Sp Vurderingsform Vurderings-uttrykk 

Å være akutt og/eller 
kritisk syk 

5 Hjemmeeksamen i 
gruppe på 3–4 stu-
denter, 4 dager 

Bestått/ikke bestått 

Vitenskapsteori, 
kunnskapssyn, etikk og 
forskningsmetode 

10 Individuell hjemme-
eksamen, 4 dager 

A–F 

Prosjektskisse til mas-
tergradsoppgaven* 

10 Prosjektarbeid. Indivi-
duelt eller i gruppe på 
inntil 3 personer 

Godkjent/ikke godkjent 

Masteroppgave 30 Masteroppgave. Indivi-
duell eller i gruppe på 
inntil 3 personer 

A–F 
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