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Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil med denne politiske 
plattformen løfte fram og gi en retning for sykepleierut-
danning i Norge. Plattformen formulerer og presiserer 
NSFs politikk innenfor sykepleierutdanning på alle nivå. 
Plattformen er et verktøy for å formidle NSFs politikk overfor 
politiske myndigheter, arbeidsgivere, samarbeidspartnere 
og media. Den har også som mål å bidra til forståelse og 
engasjement for politikken på dette området i organisas-
jonen, hos tillitsvalgte og medlemmer. Dette er en av syv 
politiske plattformer som NSF har utviklet. De andre dekker 
temaene; Forskning, Innovasjon og tjenesteutvikling, 
Folkehelse, Psykisk helse og rus, Ledelse og E-helse. 
Enkelte temaer i plattform for Utdanning vil ha berørings-
punkter med de andre plattformer. 

Sykepleierutdanningen i Norge er en suksesshistorie. 
Bachelorutdanningene leverer over 3500 kandidater til 
helsetjenesten hvert år. Det er en stor investering for 
samfunnet og en stor ressurs for befolkningen. Sykepleier-
utdanningen gir en sentral og fleksibel kjernekompetanse 
for fremtidens helsetjeneste, utviklingsmulighetene er 
mange og de må benyttes. Rundt 60% av alle sykepleiere 
tar videreutdanning som er i eller er i ferd med å innpasses i 
masterstrukturer, og flere tar Phd grad.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten og ny teknologi 
stiller store krav til nytenkning i utdanningene. Dagens 
rammeplaner trenger å revideres for å møte samfunnets  
behov for kompetanse. Sykepleierutdanningen på alle 
nivå trenger et nytt styringssystem som gir rom for 
kontinuerlig utvikling i tråd med samfunnets utvikling og 
pasientenes behov for helsetjenester. Viktige prinsipper 
som danner grunnlag for en enhetlig utdanning må 
videreføres når det utvikles nytt styringssystem.  

Samhandling mellom utdanning og praksisfelt er i dag for 
dårlig og hindrer nødvendig utvikling i utdanningene og 
kunnskapsutvikling i praksis Mange sykepleierstudenter 
opplever at utdanningen ikke forbereder dem godt nok til 
å ta ansvaret i vanskelige pasientsituasjoner. 

For å videreutvikle utdanningene må nærheten mellom 
praksisfelt og utdanningsinstitusjoner styrkes, og nye 
samarbeidsformer utvikles og tas i bruk.

Sykepleierutdanning på alle nivå skal kjennetegnes av kvalitet 
og relevans. Kvalitet i utdanningen er det viktigste grunnlaget 
for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. De som til syvende 
og sist blir sittende igjen med regningen for kvalitetsbrist i 
utdanningen er pasienter, pårørende og brukere. 

Vi ønsker gjennom denne politiske plattformen å bidra 
til å bringe utdanningene videre i en tid med endring og 
muligheter. Ett av hovedmålene er at utdanningene skal 
være attraktive og med definert sluttkompetanse for både 
bachelorutdanningene og kliniske mastere.

Revidert utgave (desember 2016)

FORORD

Eli Gunhild By
Forbundsleder
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Mange av spesialsykepleierutdanningene er videreutviklet til 
kliniske masterutdanninger og flere er under utvikling. I tillegg 
til solid klinisk spesial-kompetanse gir dette kandidatene større 
grad av vurderingskompetanse og bedre redskap til fag og 
tjenesteutvikling i praksisfeltet. Et økende antall sykepleiere tar 
PhD-grad, men antallet må øke betydelig for å møte behovet 
for forskningsbasert kunnskap i sykepleie.

Det er bred enighet om at sykepleiefaglig kompetanse er en 
forutsetning for forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten. 

Myndighetene ønsker å styrke denne kompetansen for å 
sikre befolkningen en helse - og omsorgstjeneste som er 
velferdsstaten verdig.

Treårig helhetlig sykepleierutdanning har vært en kampsak for 
Norsk sykepleierforbund i alle de vel 100 år forbundet har 
eksistert. Innholdet i sykepleieutdanningen må bygge på syke-
pleievitenskap og følge utviklingen i sykepleiefaget og behovene 
i samfunnet. Nye medisinske behandlingsmuligheter, økt bruk 
av medisinsk-teknisk utstyr og teknologi, forskningsbasert 

OM SYKEPLEIERUTDANNING 
PÅ ALLE NIVÅ

Bachelorutdanningen i sykepleie har god søkning, og hadde en økning i 
antall søkere med 20% fra 2015 til 2016. Dette er den største utdannings-
gruppen innen helse- og sosialfagene. Det er et stort behov for både syke-
pleiere og spesialsykepleiere i helsetjenesten og mange sykepleiere søker 
til spesialistutdanninger og kliniske mastergrader i sykepleie. Spesialsyke-
pleiere fyller viktige roller innen akuttbehandling og langvarig pleie, og de 
arbeider med både voksne og barn, innen psykiatri og somatikk. Jordmor- 
utdanningen er på mastergradsnivå, og jordmødre arbeider på ulike steder 
i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. Helsesøstertjenesten er del 
av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for syke-
pleietjenester i forbindelse med helsefremmende og forebyggende arbeid.
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Rammeplan for bachelor i sykepleie 
(2008) beskriver utdanningens 
formål: 
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne 
yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid 
i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. 
Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnes-teinene 
i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder 
seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut 
fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap 
om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og 
prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i 
forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, 
undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, 
kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha 
kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske 
rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme 
en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av 
helse og sykdom (Kunnskapsdepartementet 2008).

kunnskap og kunnskapsbasert praksis, nye pasientforløp og nye 
metoder, prosedyrer og tiltak må gjenspeiles i utdanningene. 
Kravene til sykepleiernes kompetanse endres i takt med utviklingen 
i samfunnet og helsetjenesten for øvrig. Arbeidsgivere har store 
forventninger til de nyutdannedes kompetanse og at de tidlig 
kan ta selvstendig ansvar for svært syke pasienter. Dette stiller store 
krav til utdanningene, og innebærer tydelige sluttkompetanse- 
beskrivelser. 

Det er store forskjeller mellom utdanningsstedene i forhold til 
inntakskompetanse i sykepleierutdanningen (NIFU 2012, Sam- 
ordnaopptak 2016). Til tross for økende popularitet og flere 
søkere er det fortsatt studiesteder som tilbyr tilnærmet alle søkere 
studieplass.  Dette er en kvalitetsutfordring. Karakterkravene for 
opptak til utdanningen må skjerpes slik at vi fremover kan sikre 
en god basis for læring, og at flest mulig klarer å gjennomføre 
utdanningen. 

Bachelorutdanning i sykepleie representerer kunnskap og 
kompetanse som utgjør fundamentet for sykepleieprofesjonen. 

Sykepleierutdanningene på alle nivå trenger et mere moderne 
styringssystem som gir rom for kontinuerlig utvikling i tråd med 
samfunnets utvikling og pasientenes behov for helsetjenester. 
Samtidig med et fleksibelt system er det behov for en betydelig 
standardisering av både teoretiske og praktiske studier i utdan-
ningene. Lik utdanning og kompetanse hos studentene er en 
forutsetning for å sikre pasienten kvalifiserte sykepleiere og riktig 
helsehjelp.

Årlig utdannes det mer enn 1000 spesialsykepleiere gjennom 
master- og videreutdanninger. Spesialsykepleiere fyller viktige 
roller innen akutt behandling (anestesi-, operasjon-, intensiv) 
og sykepleie både for voksne og barn, innen langvarige forløp 
(kreft-, diabetes-, lunge-, hjerte-kar), innen avansert geriatriske 
sykepleiere, innen forebyggende og helsefremmende områder 
med helsesøstre og jordmødre, og innen rehabilitering og  
habilitering med blant annet barnesykepleiere. I tillegg er 
det flere nyetablerte utdanninger, blant annet innen akutt-, 
legevakts- og avansert klinisk sykepleie. Mange sykepleiere tar 
tverrfaglige utdanninger som master i psykisk helse og rus. 

Masterutdanning i klinisk sykepleie styrker evnen til å gjøre 
faglige vurderinger som grunnlag for beslutning om å iverksette 
sykepleietiltak og behandling på selvstendig grunnlag. Utdanning 
på masternivå gir kompetanse til å ta forskning i bruk, delta i 
kunnskapsutviklingen og videreutvikle tjenestene for å gi bedre 
helse og livskvalitet til pasienter, brukere og pårørende.  

Spesialistutdanninger og mastergrad er et viktig bidrag til 
kunnskapsutvikling og spesialisering, og det er nedfelt et 
prinsipp om at alle videreutdanninger skal være formalisert 
som høyere utdanning på masternivå (St. meld.13 Utdanning 
for velferd 2011-2013). Det må forutsettes at masterstudiet også 
gir grunnlag for å søke opptak til PhD studier. PhD - graden er 
en organisert forskerutdanning på 180 studiepoeng (stp.) som 
består av en opplæringsdel på 30 stp. og et forskningsarbeid 
på 150 stp. For å dekke det økende behovet for spesialisert 
sykepleierkompetanse i hele helsetjenesten er det behov for å 
etabler flere studietilbud som tilbys over hele landet. 

Utfordringene ligger både i å stimulere flere sykepleiere til 
å ta forskerutdanning og utfordre universitetene til å utvikle 
relevante programmer i sykepleie.  Sykepleiere med PhD-grad 
utgjør det fremtidige grunnfjellet for utdanning, fagutvikling og 
forskning. I 2016 gjennomførte 33 sykepleiere sin PhD-grad. 
Antallet er lite, sett i forhold til antall sykepleiere. Stipendiatstill-
inger for sykepleiere og utdanningsfeltet må økes betraktelig. 
Det er nødvendig for utvikling og kvalitetssikring av klinisk 
praksis og utdanning.
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NSFs arbeid for utdanning er forankret i formålsparagrafen og i prinsip-
programmet hvor utdanning, fagutvikling og forskning er et eget område. 
Utdanningsspørsmål er også behandlet på Landsmøtet i 2015 og nedfelt 
i innsatsområde og strategisk plan for perioden 2017-2020. 

NSFs mål for 
UTDANNING
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I NSF´s formål heter det at NSF skal:
 ➤ Påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med  

sykepleietjenestens behov.

 ➤ Utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i 
samsvar med befolkningens behov for sykepleie.

 ➤ Tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle 
sin faglige kompetanse.

I tillegg er det i NSFs prinsipprogram og i Landsmøte 
sak 4C (2015) følgende sentrale føringer; Sykepleier-
utdanning på alle nivå skal være dimensjonert, regulert, 
organisert og finansiert i tråd med befolkningens behov 
for sykepleierkompetanse, og all sykepleierutdanning 
skal innpasses i gradsstruktur for høyere utdanning. Det 
innebærer at framtidens spesialsykepleier skal ha en 
mastergrad og tverrfaglige masterutdanninger må ha 
minimum 30 studiepoeng fordypning i sykepleie for at 
sykepleieren kan få tittel spesialsykepleier. 

Det må etableres nasjonale kvalitetskrav til det grunn-
leggende innholdet i bachelorutdanningen, slik at 
studentene oppnår lik sluttkompetanse. Opptakskravene 

i bachelorutdanningen må skjerpes til karakterkrav 3 i 
norsk, engelsk og matte og det må utarbeides tiltak for å 
øke rekruttering av menn til sykepleierutdanning. 
Antall doktorgrads- og postdoktorstipend, samt stillinger 
til forskning og fagutvikling i sykepleie må økes for å 
bidra til utvikling og forbedring av utdanning og helse-
tjenesten. Finansiering av sykelpeieforskning og tverr-
faglig forskning der sykepleie inngår må økes, og det 
må etableres gode karriereveier for sykepleiere innen 
forskning.  

Utfra dette har NSF i strategisk plan for utdanning i 
perioden 2017 – 2020 som mål: Sykepleierutdanningene 
skal være attraktive, og med definert sluttkompetanse 
på bachelor og kliniske mastere. Med delmål:

 ➤ Det er etablert nasjonale standarder for sykepleier-
utdanningene på alle nivå.

 ➤ Det innføres karakterkrav 3 i norsk, matte og engelsk 
for opptak til bachelorutdanningen.

 ➤ Andelen menn som starter på bachelorstudiet er 20 %.

 ➤ Stipendiatstillinger for sykepleiere øker markant.
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Krav og forventninger til helse- og omsorgstjenesten, kunnskapsutvikling 
i sykepleie og tilstøtende fag, studentene, lærerne og utdannings- 
institusjonenes rammebetingelser påvirker sykepleierutdanningenes 
relevans og kvalitet på både bachelor-, spesialistutdanning/master -og 
Phd nivå. Utdanningsinstitusjonene har en nøkkelrolle når det gjelder 
å oversette pasientenes og myndighetenes krav og forventninger til 
kvalitet og relevans i sykepleieutdanningene på alle nivå.

Drivkrefter for

ENDRING

ENDRINGER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN, 
NYE FORVENTNINGER TIL SYKEPLEIERUTDANNING
De raske endringene i helsetjenesten krever en ny type 
kompetanse. Sykere pasienter trenger gode vurderinger 
med raske avklaringer på helsetilstanden i forhold til 
behov for behandling og oppfølging. Medisinsk og tekno- 
logisk utvikling gir større mulighet for hjemmebehandling 
av pasienter som tidligere var innlagt i sykehus eller syke-
hjem. Utviklingen krever langt flere sykepleiere, og syke-
pleiere med spesialisert og avansert klinisk kompetanse, i 
både spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Det er behov for sykepleiere med spesialisert kompetanse 
til å møte komplekse og sammensatte helseutfordringer. 
Stadig flere tilstander kan behandles og tilstander som 
tidligere krevde sykehusinnleggelse utføres i dag poliklinisk 
eller med dagbehandling. Kortere liggetid og økte krav til 
raske og selvstendige vurderinger krever høy kompetanse. 
Flere eldre med sammensatte problemstillinger, bruk av 
potente legemidler og avansert teknologi gir økt behov 
for sykepleiere med høy kompetanse.

Primærhelsemeldingen (Meld. St. 26. (2014-2015)) og  
Nasjonal Helse- og sykehusplan (Meld. St. 11. (2015–2016)) 
understreker at relevante utdanninger som gir riktig 

kompetanse og har riktig utdanningskapasitet er helt 
sentralt for fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Regjer-
ingen Solberg foreslår å etablere nye, kliniske videre-
utdanninger for sykepleiere på mastergradsnivå rettet 
mot oppgaver i både den kommunale helse- og omsorg-
stjenesten, og spesialisthelsetjenesten. En mastergradsut-
danning i klinisk avansert sykepleie skal gi kunnskaper på 
ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking og 
klinisk kompetanse til en utvidet selvstendig funksjon.

Samhandlingsreformen har gitt økt arbeidsmengde i de 
kommunal helse- og omsorgstjenestene. Det skyldes flere 
og sykere pasienter som krever mer avansert behandling,  
tettere oppfølging enn tidligere, mer kompliserte prose- 
dyrer og større gjennomstrømming av pasienter mellom 
ulike kommunale tilbud. Oppgavene har altså blitt  
mer komplekse og vil kreve nye måter å arbeide på. De 
kommunale helse- og omsorgstjenestene mangler  
kompetanse til å imøtekomme utfordringene. (Rapport  
IRIS 2014, Telemarksforskning 2015).

I 2016 manglet helsetjenesten 3300 sykepleiere og 600 
spesialsykepleiere (NAVs bedriftsundersøkelse 2016, tabell 
8), og det er beregnet et underskudd på 28.000 syke-
pleierårsverk i 2035 (SSB). Basert på det vi vet i dag om 
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demografisk utvikling og sykdomsutvikling, forventes økt 
etterspørsel etter sykepleierkompetansen i alle deler av 
helsetjenesten. Kompleksiteten og bredden i oppgavene 
som skal løses i helsetjenesten øker og det er stadig 
flere som har behov for hjelp fra mer enn en profesjon. 

Utviklingen stiller krav til økt samhandling innad og  
mellom nivåer i tjenestene, og tverrprofesjonell sam-
handlingskompetanse er en grunnleggende forutsetning 
for å få til helhetlige og koordinerte tiltaksforløp.

Sykepleierutdanning på alle nivå skal gi sykepleierne 
kunnskap og kompetanse som sikrer grunnlag for god 
pasient- og brukerbehandling, pårørende støtte, og som 
utvikler sykepleiernes særegne funksjon i helsetjenesten. 
Vi blir flere, multikulturelle og lever lenger. Det er forventet 
en stor økning i antall eldre som vil trenge mere sykepleie-
tjenester. Samtidig ser vi en vekst i behov for helse- og 
omsorgstjenester også blant de under 67 år.

Helse- og omsorgstjenestene er i kontinuerlig endring 
som følge av kunnskapsutvikling, endringer i pasienters 
preferanser, den demografiske og teknologiske utvikling, 
endringer i sykdomspanoramaet, nytt lovverk og endrede 
økonomiske rammevilkår. Samlet driver disse faktorene 
fram endringer spesielt hva angår kompetansebehov, 
rollefordeling, og ledelse og organisering i helsevesenet. 
Utdanningene må moderniseres for å møte helsetjenestens 
behov for kompetanse blant annet i forhold til e-helse, 
teknologi og selvstendig vurderingskompetanse. 
Alle deler av helsetjenesten må kunne benyttes som 

Felles kunnskap og kompetanse 

Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelse- 
tjeneste fremhever teamarbeid som et av 
midlene til å skape «pasientens helsetjeneste». 
Et felles kunnskapsgrunnlag og forståelse av 
velferdssystemet som en samarbeidende helhet 
kan gi nødvendige forutsetninger for å møte 
mennesker som har sammensatte problemer og 
plager, og som trenger samordnet innsats. 
Gjennom prosjektet; «Felles innhold» (UHR 2015) 
legges grunnlaget for tverr-profesjonelt samarbeid 
ved synliggjøring og konkretisering av felles 
kunnskapsstoff og den felles kompetansen alle 
helse- og sosialfaglige kandidater skal ha. (Felles 
innhold i de helse- og sosialfaglige profesjons-
utdanningene, UHR 2015).
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læringsarena (Praksisprosjektet. UHR 2016). Dette er en 
grunnleggende forutsetning for å lykkes med fremtidig  
rekruttering og helsetjenesteutvikling landet sett under 
ett.  

Utdanningene skal oppfylle krav som stilles i aktuelle 
lover for yrkesutøvelse, direktiver fra EU og internasjonale 
konvensjoner. Kvalitet på utdanning og forskning skal  
styrkes gjennom å samle ressursene på færre, men sterkere 
og robuste institusjoner (Meld. St. 18 (2014-2015):  
Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- 
og høyskolesektoren). 

Resultatet er få, men store utdanningsinstitusjoner, både 
når det gjelder faglig bredde, antall studenter, antall 
ansatte og geografisk utstrekning.

Profesjonsutdanningenes egenart må gis tydelig legitimitet, 
og gjenspeiles i organisering og ledelse av institusjonene. 
Tiltakene for å styrke profesjonsutdanningene i forhold 
til undervisning, praksisstudier og forskning er viktige. En 
solid satsning på kompetanseheving hos ansatte i profesjons- 
utdanningene er avgjørende for å møte nye krav uten at 
dette går på bekostning av utdanningskapasitet.

Myndighetene ønsker økt samspill mellom utdanning og 
yrkesfelt. Innføringen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
understøtter denne ambisjonen ved å knytte resultatene  
av et utdanningsløp opp mot arbeidslivets behov for  
kvalifikasjoner. Dette krever at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og Kunnskapsdepartementet samarbeider tett.

BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE
Utfordringer knyttet til tilgang på praksisplasser, samt 
kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleierutdanningene 
er godt dokumentert og utfordringene knyttes gjerne til 
struktur, samarbeid, veiledning og finansering. Praksis-
studier skjer på en rekke arenaer, og presset på praksis-
arenaene er stort. Det er et misforhold mellom volum 
og behov, og kapasitet og kompetanse. Det er også et 
misforhold mellom andelen praksisstudier i spesialist-
helsetjenesten versus primærhelsetjenesten, i strid med 
Samhandlingsreformens intensjoner.

Sykepleierutdanningen er avhengig av at det er kompetent 
undervisnings-, forsknings- og veiledningspersonell både 
i utdanningsinstitusjonene og på praksisarenaene. Det 
er mangel på sykepleiere med doktorgrad i sykepleier-
utdanningene. I tillegg til å erstatte utdanningspersonell 
som går av med alderspensjon, må utdanningstakten 
økes for å sikre videre utdanningstilbud i sykepleie på 
både bachelor og mastergradsnivå. 

Praksisveiledere etterlyser tettere kontakt mellom skole 
og praksisfelt, og uttrykker et behov for mer kunnskap og 
kompetanse knyttet til studentveiledning. Felles forståelse 
av kliniske studiers innhold og nivå, samt gode veilednings- 
og vurderingsmetoder, er avgjørende for gode lære- 
prosesser og læringsutbytte. 

Spesialisthelsetjenesten har lovfestet plikt til å ta imot og 
veilede studenter.  I henhold til spesialisthelsetjeneste-
loven § 3-5 skal helseforetak sørge for at behovet for 
undervisning og opplæring av studenter dekkes innen 
helseregionen. I kommunal helse- og omsorgstjeneste er 
dette ikke forskriftsfestet så tydelig. Skal kommunehelse- 
tjenesten være en sentral leverandør av helsetjenester 
må plikten til å undervise og veilede studenter sidestilles 
med spesialisthelsetjenesten.  En lovfesting må omfatte 
forpliktende avtaler om praksisundervisning, kvalitetskrav 
til praksisstedene og kompetansekrav til veilederne.

Praksisprosjektet 

Er et nasjonalt utviklingsprosjekt som UHR  
gjennomførte på oppdrag fra KD i perioden 
2014-2015. Kunnskapsdepartementet utfordret 
alle landets helse- og sosialfaglige profesjons- 
utdanninger til å drøfte kvalitetskriterier for  
praksisstudier og egen praksismodell. Prosjektet 
bekrefter behovet for et mye tydeligere og 
bedre samarbeid i det daglige arbeidet mellom 
utdanningsinstitusjoner og praksisinstitusjoner, 
med god avklaring av partenes roller, ansvar og 
ressursinnsats. Prosjektets anbefalinger er: 
Formalisert veiledningskompetanse hos praksis-
veilederne, felles nasjonale sluttkompetanse-
beskrivelser for samme utdanning, og utstrakt 
bruk av kombinerte stillinger (Kvalitet i praksis-
studiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning, 
UHR 2016).
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Til tross for økende popularitet er opptakskravene for å 
komme inn på studiet mange steder fortsatt lavt. Det er 
en direkte sammenheng mellom nivået på inntaks- 
kompetansen og nivået på sluttkompetansen. De store 
variasjonene i inntakskvaliteten er urovekkende – både 
med tanke på forsvarlighetskravet og  utdanningens 
omdømme og status. Som i andre utdanninger utfordres 
sykepleierutdanningene av frafall. Det er et økende antall 
studenter som jobber mye ved siden av studiet.  Lavt 
frammøte spesielt til teoriundervisningen er et økende 
problem.

I dag er omlag 13 % av sykepleierstudentene i Norge 
menn. Om 20 år er det antatt at Norge vil mangle omlag 
28 000 sykepleiere. Da er vi nødt til å rekruttere fra begge 
kjønn. Det må iverksettes tiltak som aktivt rekrutterer 
menn til utdanningen. En sykepleiermasse som gjen- 
speiler befolkningen vil også komme pasientene til gode.

Å drive sykepleiefaglig utdanning i tett relasjon til yrkesfeltet 
er kostnadskrevende. Et økende studenttall gir store 
kapasitetsproblemer med hensyn til undervisningslokaler, 
praksisstudier, øvingslaboratorier, simuleringsavdelinger 
og undervisningspersonell. Det er behov for å revidere 
finansieringsordningen for høyere utdanning. Særlig må 
forholdet mellom basisfinansiering, studiepoenguttelling 
og ordningen med kategoriinndeling gjennomgås. 
 
Det haster med å utvikle et nytt nasjonalt styringssystem 
for sykepleierutdanningen. Dette arbeidet krever et nært 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene og helsetjenesten. 
Det er behov for betydelig standardisering av både  
teoretiske og praktiske studier, på alle nivå i sykepleier-
utdanningene. Lik utdanning og kompetanse er en 
forutsetning for å sikre pasienten kvalifiserte sykepleiere 
og riktig helsehjelp. Det nye styringssystemet må beskrive 
sluttkompetansen til sykepleierne og bidra til at  
utdanningene standardiseres. 
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Bachelorutdanningen i sykepleie skal i tillegg imøtekomme 
internasjonale føringer og EU-direktiv 36 som regulerer 
sykepleierutdanning. Direktivet er revidert og vedtatt i 
2013 (2013/55/EU). Direktivets bestemmelser ligger som 
en forutsetning for eventuelle endringer i regulering av 
sykepleierutdanning i Norge. 

MASTERUTDANNINGER I SYKEPLEIE
Det er et europeisk mål at høyere utdanning skal ha 
et sammenlignbart gradssystem med bachelorgrads-, 
mastergrads- og PhD-nivå (Bologna-avtalen). Målet er økt 
mobilitet for studenter og ansatte, og å fremme den euro-
peiske dimensjonen og samarbeidet i høyere utdanning. 
I Norge ble denne gradsstrukturen etablert i 2003 og er 
kjent som kvalitetsreformen i høyere utdanning. 

Mange kliniske masterutdanninger i sykepleie er regulert 
av nasjonale rammeplaner som sikrer enhetlig kompetanse. 
Utfordringen er fortsatt å innpasse disse videreutdanningene 
i mastergradsstrukturen og sikre videreutdanninger som 
gir sektoren den spesialiserte kompetanse som er nød-
vendig. Samhandlingen mellom utdanning og praksisfelt 
må derfor være tett. Kliniske mastergrader gir en utvidet 
spisset klinisk kompetanse, kompetanse i systematisk 
kritisk tenkning, forskningsforståelse, systematisk 
forbedringsarbeid og erfaring med større selvstendig 
fordypningsarbeid innen spesialområdet. Det er viktig at 
arbeidsgiver og helsetjenesten ser nytten av de master-
gradsutdannede spesialsykepleierne.

De fleste høgskoler og universiteter tilbyr kliniske master-
gradsprogrammer i sykepleie.  De er imidlertid ikke 
standardisert. Variasjoner i programmene innen samme 
fag og spesialiseringsområdet er store. Det er vanskelig å 
se begrunnelsen for disse variasjonene når kompetanse-
behovet i helsetjenesten er det samme. Nytt styrings- 
system må sikre nasjonal standard og bygge på eksisterende 
rammeplaner. Det nye styringssystemet må beskrive 
sluttkompetansen til sykepleierne og bidra til at utdannin-
gene standardiseres. Det er lite samordning og samarbeid 
utdanningsinstitusjonene imellom, og heller ikke til- 
strekkelig samarbeid mellom foretakene, kommunene og 
utdanningsinstitusjonene i utvikling av mastergradene.  

Masterutdanninger gir systematisk innføring i analytisk 
tenkning, forbedringskompetanse og forskningsbasert 
argumentasjon. Stjernø-utvalget vurderte i sin innstilling 
«Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning» (NOU 
2008:3) innpassing av videreutdanninger til masterprogram 
som en positiv utvikling, fordi etablering av mastergrader 
med utspring i sterke profesjonsutdanningsmiljøer kan 
gi et godt grunnlag for kunnskapsutvikling knyttet til 
yrkesfelt og profesjonsutøvelse.  Forutsetningen er at 
faginnholdet i utdanningen er på masternivå. I tillegg er 
det svært viktig at den kliniske kompetansen fra disse 
videreutdanningene blir videreført og sikret gjennom 
veiledet praksis.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over antall spesialsyke-
pleiere eller hvordan møte fremtidens behov for deres 
kompetanse. Det nasjonale plangrunnlaget mangler. 
Det er alvorlig. NSF har i flere undersøkelser vist at det 
er stor risiko for mangel på spesialsykepleiere i anestesi-, 
barne-, operasjon- og intensivsykepleie i nær framtid om 
ikke noe gjøres. Det er også stor mangel på kreftsyke-
pleiere og andre avansert kliniske spesialutdanninger på 
mastergradsnivå (Analysesenteret 2015, Temperaturen på 
Helse-Norge). For å dekke behovet for kompetanseheving 
i kommunene må arbeidsgiver legge til rette for at flere 
sykepleiere kan ta etter- og videreutdanning på like vilkår 
som i spesialist-helsetjenesten, og utdanningen må tilbys 
i hele landet.  

Samhandling mellom utdanning og praksisfelt må være 
tett, slik at utdanningen gir kunnskap som er i tråd med 
pasientenes og helsetjenestens behov. Det må etableres 
kombinerte stillinger ved alle utdanningsinstitusjoner. 
Målet må være at utdanningen gir høy klinisk kompetanse, 
danner grunnlag for forskning og fagutvikling og øker 
bruk av kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten. Det er 
viktig at fagmiljøene og ledere i helsetjenesten ser nytten 
av, og tar i bruk, den nye kompetansen.

Regjeringen må ta ansvar for å utarbeide en nasjonal 
samordning/nasjonal strategi for å integrere og regulere 
videreutdanningene i sykepleie inn i gradsstrukturen. 
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I yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk Syke- 
pleierforbund, 2016) heter det at sykepleie skal bygge 
på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneske- 
rettighetene og være kunnskapsbasert. Videre heter det at 
sykepleierens profesjonsetiske ansvar omfatter mennesker 
i alle livsfaser fra livets begynnelse til død, og at sykepleierens 
fundamentale plikt er å fremme helse, forebygge sykdom, 

lindre lidelse og sikre en verdig død. Grunnlaget for all 
sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets 
liv og iboende verdighet. 

Grunnlaget for en etisk yrkesutøvelse skal læres gjennom 
utdanningen.

ETIKK
Bachelor-, Master- og PhD- studenter i sykepleie må skoleres i yrkesetiske 
retningslinjer for sykepleiere. De må lære å kunne argumentere etisk og 
faglig forsvarlig i forhold til aktuelle handlingsvalg de vil møte i sin praksis. 
Å benytte systematisk etisk refleksjon som metode gjennomgående i ut-
danningene, vil øke muligheten for en mer robust etisk bevissthet. Dette 
gjelder for studenter, men også for høgskoleansatte og praksisveiledere. 
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Utviklingen av faglig kyndighet i yrkesutøvelsen må 
omfatte både kunnskaper og ferdigheter og ha en klar 
forankring i yrkesetiske retningslinjer. 

Sykepleierutdanningen på alle nivå trenger et styrings- 
system som gir rom for kontinuerlig utvikling i tråd med 
samfunnets utvikling og pasientenes behov for helse- 
tjenester. Viktige prinsipper som danner grunnlag for en 
enhetlig utdanning må videreføres når det utvikles et nytt 
styringssystem. Det nye systemet må angi nasjonale krav til 
sykepleiernes sluttkompetanse, og samsvare med kravene 
i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang 
læring (2011) som omfatter alle nivåene i utdannings- 
systemet.  Felles sluttkompetansebeskrivelser vil gi  

Sykepleierutdanningene skal være attraktive, og med definert sluttkompetanse. 
Sykepleierutdanningens kvalitet og relevans må samsvare med helse – 
og omsorgstjenestens behov for profesjonsfaglig kompetanse, og sikre 
studentenes sykepleiefaglige identitet. Samtidig må den stimulere utvikling 
av tverrfaglig samarbeidskompetanse, studentenes kunnskap om velferds-
samfunnet, og den helhetlige forståelsen av rammene for tjenesteutøvelsen. 
Endringsarbeidet må realiseres i et forpliktende samarbeid mellom de 
sykepleiefaglige utdanningene og i tett samspill med yrkesfelt og studenter. 

SATSINGSOMRÅDE 1
Styrke kvalitet og relevans i  
sykepleierutdanningene på alle nivå

Nasjonalt styringssystem for  
sykepleierutdanningene 

I nytt styringssystem må krav til sluttkompetansen 
rette seg etter de europeiske kravene i Direktiv 
2013/55/EU. For de regulerte profesjonene som 
f.eks. sykepleie og jordmor betyr det at nasjonale 
kompetansestyringssystemer må rette seg etter 
de europeiske kravene i direktivet. Videreut- 
danninger i sykepleie som i dag har nasjonale 
rammeplaner må også inngå i dette nasjonale 
kompetansestyringssystemet.
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grunnlag for større enhet og likhet mellom de ulike 
utdanningsinstitusjonene.  For å oppnå likhet og god 
kvalitet må nasjonale styringsverktøy opprettholdes og 
fornyes i tråd med nasjonale og internasjonale føringer og 
endringene i helsevesenet.

Et nasjonalt samarbeid med en pilot på deleksamen i 
naturvitenskapelige emner og medikamentregning har 
vist nytten av å finne felles nivå og etablere felles eksa-
menskrav og oppgaver.  For å sikre nasjonal likhet i fag 
som utgjør kjernekompetansen i sykepleie må piloten 
videreutvikles, kvalitetssikres og implementeres i alle 
utdanningene. Også sykepleiefaget og samfunnsviten-
skapelige emner bør håndteres på samme måte. Et særlig 
viktig tema er hvordan integrering av ulike fag og emner, 
og bedre integrering av teori og praksis kan bli mer like. 

I pasientsikkerhetsarbeidet legges det stor vekt på å 
redusere legemiddelfeil innen helsetjenesten. Sam- 
stemming av legemiddellister og arbeid for å redusere 
legemiddelfeil, er viktige oppgaver som krever god 
legemiddelfaglig kunnskap og etablering av gode 
prosedyrer og arbeidsrutiner.

Stortingsmeldingen om morgendagens omsorg (Meld. 
St. 29 (2013-2014) beskrives som en mulighetsmelding. 
Både deler av utdanningen og omsorgsoppgavene skal 
løses på nye måter. Ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige 
metoder og endring av organisatoriske og fysiske rammer 
skal gjøre dette mulig.  Innovasjon og kompetanse er 
derfor viktige stikkord i fremtidens helse – og velferdstje-
nester. Utdanningssektoren må være innovativ i forhold 
til aktuelle utfordringer. Arbeidet med å sikre kvalitet og 
relevans i sykepleiefaglig utdanning innebærer å søke 
og gi studentene ny kunnskap for å møte nye praksisut-
fordringer.  IKT og velferdsteknologi må settes tydeligere 
på kartet i studieprogrammene. 

Teknologi og e-helse må integreres i sykepleierutdanningen 
i mye større grad slik at sluttkompetansen harmonerer 
med helse- og omsorgstjenestens behov. Dette inne-
bærer kunnskap om ICNP, internasjonal klassifikasjon 
for sykepleiepraksis, som muliggjør utvikling og bruk 

Kompetanse om legemiddelhåndtering 

Konsensus om læringsutbytte, innhold, omfang 
og vanskelighetsgrad knyttet til studentenes 
kompetanse innenfor legemiddelregning og 
håndtering i har gitt inspirasjon til nye under-
visningsmetoder og digitale læringsressurser.  

Nasjonal deleksamen 

Nasjonal standardisering legger grunnlag for 
større enhet og likhet mellom de ulike  
utdanningsinstitusjonene. Nasjonal deleksamen 
i anatomi-, fysiologi og biokjemi innføres i alle 
bachelorutdanningene høsten 2017. 

Systematisk klinisk undersøkelse og 
vurdering – SKUV 

Ved Universitetet Nord er SKUV, systematisk 
klinisk undersøkelse og vurdering, innført på 
bachelornivå. Ordningen er godt mottatt blant 
studenter, veiledere og praksisfeltet. https://
sykepleien.no/forskning/2013/10/hva-innebaerer-
systematisk-klinisk-undersokelse-i-sykepleie
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av standardiserte veiledende sykepleieplaner ( se s. 15 i 
Politisk plattform for e-helse). Da kreves en solid satsning 
på kompetanseheving blant ansatte i sykepleierutdan-
ningene. Mange av utdanningspersonellet nærmer seg 
pensjonsalder og fokus på nyrekruttering og sikring av 
de ansattes kompetanse er helt nødvendig. For å kunne 
tilby kunnskapsbaserte sykepleierutdanninger trengs det 
også langt flere sykepleiere med doktorgrad ved landets 
høyskoler og universitet. 

I arbeidet med rammeverk etablering og revidering av 
studieprogram har sykepleierutdanningene sterke tradisjoner 
for å hente innspill fra praksisfeltet. Ulike former for sam-
arbeidsorganer er etablert. Denne praksisen er nødvendig, 
men ikke tilstrekkelig. Det kreves en bevegelse fra innspill 
til samspill som i enda sterkere grad sikrer samsvar mellom 
kompetansebehovet i helse – og omsorgstjenesten og det 
faglige innholdet i utdanningene. Dette innebærer nye og 
mer robuste strukturer for samarbeid og nye modeller for 
kunnskaps- og kompetanseutveksling der også praksisnær 
forskning og utdanningsforskning står sentralt.

Kunnskapssamfunnet stiller store krav til både studenter og 
læresteder. Stortingsmeldingen «Lange linjer – kunnskap 
gir muligheter» (Meld. St. 29, 2012-2013) viser hvordan 
utdanningssektoren på en bedre måte kan dra nytte av 

ny kunnskap og forskning. Sykepleiefaglig utdanning kan 
også øke bruken av digitale læringsverktøy. Dette krever 
at utdanningsinstitusjonene må ha et høyere fokus på 
kompetansen til de vitenskapelige ansatte.

NSFS FORVENTNINGER: 
� Kvalitet og relevans i sykepleierutdanningene på   
 alle nivå må sikres.

�	Det er innført karakterkrav 3 i matte, norsk og   
 engelsk.

�	Nasjonalt styringssystem skal videreutvikles for å   
 sikre felles kunnskapsgrunnlag.

�	Sykepleiefaglig identitet må ha en tydelig og  
 gjennomgående profil i studieprogrammene.

�	Utdanningene må gi kunnskap om det nye   
 velferdssamfunnets krav til yrkesutøvelsen.

�	Andelen menn som starter på bachelorstudiet øker  
 til 20% innen 2019. 

�	Sykepleierutdanning på alle nivå skal preges av   
 innovativ tenkning.

�	Bruk av digitale læringsverktøy må i større grad   
 brukes for å sikre fleksible studietilbud.

�	Forpliktende samspill mellom utdanning og   
 arbeidsliv må være gjennomgående i alle deler av  
 studieprogrammene.

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Real life prosjekter 
Ved Høyskolen i Bergen er emnet Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid på bachelorprogrammet i 
sykepleie, endret til  «real life projects» for studentene på 3-studieår. Prosjektene er rekruttert fra Helse Bergen, 
Bergen kommune, frivillig sektor, organisasjoner og fastlegekontor og bygger på helsefremmende filosofi og 
involvering av brukere. Studentene jobber kampanje og kommunikasjonsnettet .

Ett av prosjektene; HPV-prosjektet: #vaksinerdeg, er et samarbeid mellom Høgskolen Vestlandet, campus 
Bergen sin bachelorutdanning i sykepleie, jordmor- og helsesøsterutdanningen og Gynkreftforeningen. Målet 
er at flest mulig studenter i Bergen kommune som er i målgruppen skal vite om tilbudet om gratis vaksine, ha 
tilgang til informasjon om selve vaksinen og-  hvor og når den kan tas. 

Et annet prosjekt: «Bakkegaten» er et samarbeid mellom bachelorutdanningen og Frelsesarmeen. Prosjektet 
handler om å femme helsen til de rusmiddelavhengige som nyttiggjør seg av tilbudet til Frelsesarmeen. 
Brukerne har mange og sammensatte lidelser, noe som er utfordrende når mennesker samtidig er i aktiv rus. 
Studentene oppdaget behovet for rent brukerutstyr, som forhindre infeksjoner og Hepatittsmitte.
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Utfordringer knyttet til tilgang på praksisplasser, samt 
kvalitet og relevans i praksisstudier i helse- og sosialfag-
utdanningene er godt dokumentert. Det har vist seg å 
være store utfordringer knyttet til struktur, samarbeid, 
veiledning og finansering (NIFU 14/2012, NIFU 14/2013, 
NIFU 16/2014, UHR 2016). 

Et viktig grep for å styrke kvalitet og relevans i praksis-
studiene er å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom 
utdanning og arbeidsliv. Kostnadene til praksisstudier må 
kartlegges og budsjetteres. Det må utvikles et finansierings- 
system der ressursene følger oppdraget og pengene 
studenten. Det må stilles krav til formell veilederkompetanse 
hos praksisveiledere, og veiledning av studenter i praksis 
må inngå i sykepleiernes daglige gjøremål og arbeids-
oppgaver.  Det må etableres kombinerte stillinger mellom 

utdanning og helsetjenesten for å sikre samarbeid, 
kunnskaps- og tjenesteutvikling, og relevans i utdanningene 
(Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere 
utdanning. UHR 2016). 

En rekke steder pågår det nå viktig og godt utviklings-
arbeid der sykepleierutdanninger og yrkesfeltet sammen 
søker løsninger for å styrke kvalitet og relevans i praksis-
studiene. Det er viktig at myndighetene støtter dette ved 
å sikre finansiering, klargjøre ansvarsforhold og utvikle 
kvalitetskriterier for praksisstudier, gjerne i form av for-
skriftsfestede kvalitetsindikatorer.  Etablering av kombinerte 
stillinger mellom utdanning og helsetjenesten vil legge 
grunnlag for samarbeid, kunnskaps- og tjenesteutvikling, 
og gi relevante utdanninger.

SATSINGSOMRÅDE 2
Styrke praksisstudiene

Sykepleierutdanningene står i en særstilling når det gjelder omfang av 
praksisstudier. Nærheten til yrkesfeltet gir unike muligheter til å styrke 
kvalitet og relevans i utdanningene. Økt samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten, helhetlige pasientforløp og en styrket kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, har skapt behov for ny kunnskap og økt  
kompetanse i tjenestene. I takt med økende spesialisering og effektivisering, 
reduseres stadig liggetiden i sykehus. Mange pasienter har derfor et stort 
behov for sykepleie når de skrives ut. Praksisstudier i sykepleierutdanningene 
må avspeile organisering av helse – og omsorgstjenesten, oppgavefordeling 
og yrkesutøvelsens krav til samspillskompetanse.
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Nye praksisarenaer må organiseres slik at de sikrer kvalitet 
og relevans i læringsprosessen. Det forutsetter solid 
veiledning og vurdering av studenten. Et viktig bidrag 
vil være systematiserte beskrivelser av læresituasjoner. 
Disse vil legge til rette for at studentene kan nå forventet 
læringsutbytte uavhengig av praksissted. Samtidig kan 
studenter i større grad få ansvar for å beskrive og do-
kumentere egen læringsprosess. Flere studier viser at 
studenter som er godt forberedt trives bedre og får økt 
utbytte av praksisstudiene.

Sykepleiere som skal veilede studenter i praksis må ha 
rammevilkår som gjør det mulig å utføre denne oppgaven 
på en god måte. Ledere i yrkesfeltet må kommunisere at 
veiledning av studenter på alle nivå er en naturlig og 
nødvendig del av virksomheten og arbeidsdagen. Det er 
behov for å forskriftsfeste krav om formell veileder- 
kompetanse hos praksisveiledere og at den enkelte  
virksomhet setter av nok tid og rom til veiledning slik  
at dette ikke kommer på toppen av presset drift. Økt  
oppmerksomhet på veilederrollens utfordringer og  
muligheter kan bidra til økt status og gi en dreining bort 
fra den uønskede dugnadstenkning rundt oppgaven 
(UHR 2016). Utvikling av veiledernettverk er en uutnyttet 

ressurs som både kan inspirere og virke kompetanse- 
hevende gjennom deling av erfaringer og løsninger. Slik 
kan også nye modeller for veiledning arbeides fram.

Studier viser at sykepleierstudenter trenger å lære 
hvordan man skal overføre teoretisk kunnskap til klinisk 
kontekst. Bruk av simulering, der studentene trener på 
praksislignende situasjoner, kan utvikle bedre handlings-
beredskap, fremme kritisk tenkning og utvikle team-
arbeid. På den måten kan studenter og helsepersonell 
opparbeide et kompetansenivå før møte med pasienter 
og pårørende. Menneskelige feil angis som den vanligste 
årsaken til uheldige hendelser. Ved bruk av simulering 
kan studenter trene på alt fra vanlige til sjeldne og mer 
alvorlige kliniske tilstander.  Simulering som metode gir 
mulighet til å reflektere over egen og andres aktivitet i 
scenariet. Simulering kan likevel ikke erstatte eller alene 
fylle kravene som er satt til praksisstudier.

Vilkår, ansvar og rammer for praksisstudiene må tydelig-
gjøres og styrkes. Studentenes læring i praksisstudiene 
må beskrives og understøttes med egnede pedagogiske 
verktøy. Praksisstudiene skal dekke viktige deler av 

Kombinerte stillinger  

Kombinerte stillinger for de helsefaglige  
profesjons-utdanningene ble opprettet ved 
Universitetet i Tromsø i 2011, for å styrke det 
mangeårige samarbeidet mellom Universitetet 
i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) og 
Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) om 
studentenes kliniske praksis ved UNN.

Kombinerte stillinger har bidratt til bedre sam-
arbeid, og undervisning som tydeligere avspeiler 
den kliniske virksomheten. Kombinerte stillinger 
bidrar til å fremme praksisnær undervisning og 
at teori forklares gjennom oppdaterte eksempler 
fra den kliniske hverdagen. Dette evalueres svært 
positivt av studentene (Skaalvik, Borch, Hokland, 
Tande Aronsen og Foss 2014).

Simulering i komplekse situasjoner 
med fokus på tverrprofesjonelt  
samarbeid 

NTNU i Gjøvik gjennomfører simulering i traume-
mottak for sine videreutdanninger i AIO-sykepleie. 
Aktuelle situasjoner kan være håndtering av pasienter 
som har sepsis eller er hardt skadde i intensiv-
avdelingen. Fra 2011 har også medisinerstudenter, 
turnuskandidater, LIS-leger og radiografistudenter 
deltatt for å øve i en så realistisk kontekst som 
mulig. Foruten å øve på den spesifikke traume-
håndtering, vektlegges tverprofesjonelt samar-
beid og teamarbeid. NTNU Gjøvik benytter også 
simulering i praksisforberedende uke, og som 
pedagogisk metode i ferdighetstrening i  
psykiatrisk sykepleie.
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pasientforløpene i helsetjenesten.  Å styrke praksisstudiene 
vil være et av de viktigste grepene for å sikre kvalitet 
og relevans i sykepleierutdanningene. Bare ved tett og 
forpliktende samspill mellom aktørene er det mulig å 
lykkes med dette. Kombinerte stillinger mellom praksis 
og utdanning vil være hensiktsmessig. Det er også aktuelt 
å drøfte hvilke krav til akademisk kompetanse som i 
fremtiden bør stilles til praksisveiledere på ulike nivå i 
sykepleierutdanningene. Arbeidet med å kvalifisere de 
nyutdannede må videreføres i systematiserte opplærings-
program – gjerne i form av trainee-ordninger i overgangen 
fra utdanning til yrkesliv.

NSFS FORVENTNINGER: 
� Det må etableres kombinasjonsstillinger mellom   
 praksisfelt og utdanning.

� Det må forskriftsfestes krav om formell    
 veilederkompetanse hos praksisveilederne.

� Kompetansehevingsprogram for praksiveiledere   
 må etableres.

� Økt bruk av simulering som pedagogisk metode   
 som integrerer teori og praksis.

� En lovfesting av kommunenes plikt til praksis- 
 undervisning.

� Kvalitet i praksisstudiene må sikres gjennom  
 god kjenningsordninger.

� Kvalitetskrav til praksisstedene og kompetanse- 
 krav til veilederne må være lik i kommunehelse- 
 tjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

� Det utarbeides forpliktende avtaler med praksis-  
 stedene om praksisundervisning, kvalitetskrav til   
 praksisstedene og kompetansekrav til veilederne. 

� Det utvikles felles nasjonale sluttkompetanse-  
 beskrivelser for praksisstudiene.

Jordmorstudenter øver, Høgskolen i Bergen. Foto: Marit Fonn
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SATSINGSOMRÅDE 3
Styrket satsing på kliniske  
masterutdanninger i sykepleie

De raske endringene i helsetjenesten krever en ny type kompetanse 
preget av økt endringsvilje og endringsevne, samhandlings og koordina-
torkompetanse, samt samfunnskompetanse. (Helsedirektoratet, 2012) 
Manglende satsing på utdanning av spesialsykepleiere vil i fremtiden være 
en direkte trussel mot kapasitet, kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov 
for en videreutvikling av dagens videreutdanninger inn i mastergrads- 
strukturen der innholdet og omfang av praksisstudier, som er veiledet, 
sikrer klinisk kompetanse og funksjonsdyktighet.

Fremtidens spesialsykepleier skal ha en mastergrad, og 
tverrfaglige masterutdanninger må ha minimum 30 
studiepoeng fordypning i sykepleie for å gi tittel som 
spesialsykepleier. Kliniske mastergrader må inneholde 
praksisstudier som er veiledet. Veiledede praksisstudier 
er en avgjørende komponent for å sikre klinisk kom-
petanse og funksjonsdyktighet.

Arbeidet med å innpasse videreutdanningene i syke-
pleie i en gradsstruktur på mastergradsnivå må dekke 
kravet til funksjonsdyktighet innen et gitt spesialområde, 
gi spesialistkompetanse som er definert gjennom 
 rammeplanene og nå de akademiske målene som 
beskrives i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 

Det er behov for mastergrader på avansert klinisk nivå, 
som kan gi fordypning og kompetanse på bredere fag-
områder enn det som er tilfelle med mange av dagens 
videreutdanninger. Sykere pasienter trenger gode  
vurderinger med raske avklaringer av behov for behandling 
og tettere oppfølging. Utviklingen av medisinsk teknisk 
utstyr, velferdsteknologi og nye kommunikasjonsplatt-
former har gitt mulighet for hjemmebehandling og  

oppfølging av pasienter som før ble innlagt i sykehus  
eller sykehjem. Dette gir endrede oppgaver og arbeids-
prosesser, som må møtes ved å utvikle et tjenestetilbud 
med nye funksjoner og roller. Langt flere sykepleiere i kom-
munene har fått selvstendige og spesialiserte oppgaver 
som krever både solid breddekompetanse og avanserte 
kliniske ferdigheter.

Etablering av nye mastergrader er krevende, både i tid 
og ressurser. Flere studiesteder satser på tverrfaglige til-
bud. Delvis er dette begrunnet i et ønske om et bredere 
rekrutteringsgrunnlag for studiet, samt at de bygger 
videre på den samlede kompetanse institusjonen alt har 
i sitt fagmiljø. Dette kan være en problematisk vei å gå. 
Innenfor kliniske videreutdanninger hvor profesjons- 
kravet tydelig kommer til uttrykk gjennom læringsut- 
byttebeskrivelsene, vil tverrfaglige masterprogrammer 
ikke være hensiktsmessig. Videreutdanning eller master
 i psykisk helsearbeid og rus er et eksempel på en  
videreutdanning i sykepleie som er gjort tverrfaglig 
og der sykepleiere etterlyser en tydeligere profesjons-
fordypning i dagens utdanning. En nøye vurdering av 
kompetansebehovet i helsetjenesten må ligge til grunn 
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for etablering av enten fagspesifikke eller faglig generelle 
mastergradprogrammer. 

Svært få sykehus og kommuner har sykepleiere med 
forskerkompetanse (PhD-grad). Vi trenger flere syke-
pleiere med mastergrad i det kliniske felt som har 
kompetanse til å vurdere implementering av forskning 
og ny kunnskap.

Det er stort behov for profesjonsspesifikke kliniske 
mastergrader i sykepleie. Utdanningsinstitusjonene må 
derfor satse strategisk på å bygge opp kompetanse slik 
at de kan etablere fagspesifikke utdanninger.  

Det er viktig at sykepleiere etterspør kliniske master- 
grader i sykepleie og er bevisst sitt valg av mastergrad 
og hvilken kompetanse den gir. I dag mangler det en 
nasjonal oversikt over det totale behovet for spesial- 
sykepleiere og en påfølgende plan for hvordan dette 
skal møtes. Hovedansvaret ligger på utdannings- og 
helsemyndighetene. Arbeidsgiver har et delansvar. 
Det må gjøres gjennomgående analyser av fremtidig 
behov for spesialsykepleiere innen både spesialist- og 
kommunehelsetjeneste som legges til grunn for økte 
aktivitetskrav overfor universitet og høyskoler.

Det er ulike former for finansiering av samme type 
videreutdanningstilbud ved de forskjellige høyskolene/
universitetene. Disse må harmoniseres for å gi forutsig-
barhet i hvilke studietilbudet som tilbys totalt sett på 
nasjonalt plan. Det betyr at det fortsatt må arbeides for 
bedre og mer forutsigbar finansiering som gir tilstrekkelig 
utdanningskapasitet. 

Det må utdannes tilstrekkelig antall sykepleiere med 
kliniske mastergrader. Flere utdanninger sliter med 
rekruttering og frafall. Få utdanningsstillinger fører til at 
viktige spesialistutdanninger som for eksempel kreft-  
og barnesykepleie ikke prioriteres. Skal dagens kompetanse- 
behov møtes må både myndigheter og arbeidsgiver ta 
ansvar for å få konkrete rekrutteringsverktøy på plass. 
Det må sikres tilstrekkelige og kvalifiserte lærerkrefter til 
videre- masterutdanningene både for å opprettholde 
utdanningskapasiteten og øke kunnskapsutviklingen på 
spesialistområdet. 

NSFS FORVENTNINGER: 
� Fremtidens spesialsykepleier skal ha mastergrad.

� Tverrfaglige mastergrader må inneholde minimum  
 30 studiepoeng fordypning i sykepleie for å gi  
 tittel som spesialsykepleier. 

� Det utarbeides en nasjonal strategi for å innpasse   
 alle videreutdanninger i sykepleie inn i master- 
 gradsstrukturen og legges til rette for at spesial- 
 sykepleiere kan ta mastermoduler som påbygning  
 til en fullverdig mastergrad.

� Det utvikles en modell for spesialistutdanning   
 i sykepleie som møter tjenestenes behov og  
 utfordringer og som kan stå seg over tid. 

� Det etableres nasjonal standard for mastergrader 
  i klinisk sykepleie med definert sluttkompetanse-  
 beskrivelse. 

� Kliniske masterprogrammer må kvalitetssikres med  
 hensyn til omfang og relevans av kliniske studier.

� Alle kliniske mastergrader i sykepleie bør føre til   
 yrkestittelen spesialsykepleier, som tydelig  
 kommuniserer spesialistområdet.

� Det etableres utdanningsstillinger som  
 rekrutteringsverktøy. 

� Mastergrader innen avanserte kliniske områder i   
 sykepleie anerkjennes. 

� Det etableres spesialistgodkjenning. 

Utdanningsstillinger 
Partene i Spekter har inngått avtale om lønn 
under videreutdanning for sykepleiere. Når 
arbeidsgiver har vurdert behovet for videre-
utdanning og inngått avtale med arbeidstaker 
om permisjon til utdanning, skal sykepleiere 
under videreutdanningen ha minimum 80 
prosent lønn. Sykepleieren regnes som arbeids- 
taker under videreutdanning og spesialisering, 
med de rettighetene det gir. Ordningen inne-
bærer bindingstid.
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SATSINGSOMRÅDE 4
Styrke utdanningsledelse

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet. 
Leder av sykepleierutdanningene bør være autorisert sykepleier, og syke-
pleierutdanningen som er den største av helsefagene, bør være representert 
i fakultetsledelsen. Ledertalenter må i langt større grad identifiseres og 
skoleres, og gis status og myndighet til ledelse innenfor sykepleiefaglig 
utdanning. Lederne må stimuleres til å styrke den pedagogiske- og fag- 
didaktisk kompetanse til de ansatte. 
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Utdanningsinstitusjonene har en nøkkelrolle når det 
gjelder å oversette politiske føringer og kompetanse- 
behov i helsetjenesten til kvalitet og relevans i sykepleie- 
faglig utdanning. Dette innebærer komplekse og krevende 
prosesser av både strategisk, pedagogisk, fagdidaktisk og 
studieadministrativ art. 

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med 
utdanningskvalitet. Det må i langt større grad stilles krav 
og gis status og myndighet til ledelse innenfor sykepleie-
faglig utdanning. Ikke minst gjelder dette ansvaret for de 
store og praksistunge bachelorutdanningene i sykepleie. 
Ledelse av disse studieprogrammene omfatter også 
krevende arbeidsoppgaver knyttet til personalledelse og 
studieadministrasjon.

En undersøkelse som Senter for profesjonsstudier (HiOA) 
har gjort på oppdrag fra NSF, viser at studielederrollen  
er svært kompleks og krevende og fremstår som over- 
belastet og uavklart. Dette går på bekostning av arbeidet 
med helhet og sammenheng, kvalitetssikring og videre- 
utvikling av studieprogrammene. Rekruttering til stillingene  
er vanskelig, og løses ofte ved at fagpersoner føler seg 
forpliktet til «dugnadsinnsats». Tilbud om lederutviklings- 
program knyttet til denne viktige posisjonen er fraværende 
de fleste steder (HiOA-rapport 2016: Utdanningsledelse i 
sykepleierutdanningen).    
 
Å lede sykepleierutdanninger krever tydelige ledere med 
evne til prioritering og innovativ tilnærming. Sentrale 
føringer skal konkretiseres i fag- og emneplaner slik at 
kvalitet og relevans kommer til uttrykk både i teoretisk og 
praktisk undervisning. Dette forutsetter bred involvering 
av faglig stab. Det krever også forståelse for utdannings-
politiske spørsmål og god kjennskap til praksisfeltets 
utvikling og utfordringer. 

Å sikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning krever 
strategisk satsing på utdanningsledelse. Ledertalentene må 
identifiseres og skoleres. Ledere i sykepleierutdanningene 
bør ha forskningskompetanse slik at utvikling av utdanningen 
sikres. Pedagogikk-  og fagdidaktisk kompetanse må 
inngå i kravene til utdanningsledelse. Tilbud om leder-
opplæring og lederutdanning kan gis som en del av  
lederstillingen med basis i kompetansebehov og interesse. 

NSFS FORVENTNINGER: 
� Det etableres målrettede  lederutviklingsprogram  
 som sikrer kompetent utdanningsledelse ved  
 sykepleierutdanningene, på alle nivå. 

� Leder av sykepleieutdanningene må være  
 autorisert sykepleier.

� Ledelsen av sykepleierutdanningene skal være   
 representert i fakultetsledelsen.  

Utdanningsledelse i sykepleier- 
utdanningen HIOA Rapport nr. 9 
2016.                            
Undersøkelsen avdekket utfordringer knyttet til 
rekruttering av ledere, roller og organisering, og 
arbeidsdeling samt lederopplæring. Rapporten 
skisserer følgende tiltak:

 ➤ Bevisst rekruttering og lederoppfølgings-
strategi.

 ➤ Tilhørighet i en leder- og organisasjons- 
utviklingsstrategi.

 ➤ Systematisk kartlegging av studieleders 
kunnskaper og kompetanse, og hvilke 
områder de trenger faglig støtte og  
oppdatering til.

 ➤ Tydeliggjøre ansvarsområde og  
kontrollspenn.

 ➤ Se på mulighetsrommet i forbindelse med 
digitalisering/ny teknologi som kan frigi 
ressurser.

 ➤ Gi tilbud om lederopplæring som en del 
av stillingen.

 ➤ Tilby relevante kurs og utdanning samt 
hospitering i yrkesfeltet.

 ➤ Styrke forskningskompetanse gjennom 
FOU og forskningsfri som en del av  
stillingsgrunnlaget.

https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/

article/view/73
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