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Sammendrag 

Kartleggingen er gjennomført av NSFLIS utdanningsutvalg etter mandat fra NSFLIS 

landsstyre. Den har som formål å få en oversikt over antall utdanningssteder som tilbyr 

videreutdanning og mastergradsstudium innen intensivsykepleie per i dag, hva slags 

mastergradsmodell utdanningsinstitusjonene eventuelt har valgt og hvilke finansielle vilkår 

som tilbys under videreutdanning og mastergradstudium av det enkelte helseforetak. 

Kartleggingen ble gjort i perioden januar til oktober 2014 ved å kontakte 15 

utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning i intensivsykepleie, og 17 tilhørende 

helseforetak via e-post eller telefon. 

Kartleggingen viser ulikheter innen oppbyggingen av videreutdanning og 

mastergradsstudium, og hvor langt utdanningsinstitusjonene har kommet i planleggingen av 

master. Det er per juni 2014 15 utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning i 

intensivsykepleie. 6 av disse tilbyr mastergradsstudium. Om alt går som planlagt vil 8 av 15 

studiesteder tilby mastergradstudium innen intensivsykepleie høsten 2015. Kartleggingen 

viser at nåværende og planlagte mastergradsstudier grovt sett kan deles inn i en fagspesifikk 

og ikke fagspesifikk modell. Dette resulterer igjen i ulike titler etter endt utdanning, som 

senere kan få konsekvenser i forhold til lønn og stillingsmuligheter. 

Antall studenter som tas opp til videreutdanning i intensivsykepleie og mastergradstudium 

varierer også mellom utdanningsinstitusjonene. Flere av høgskolene rapporterer om 

nedgang i antall søkere, noe som kan ha sammenheng med hva slags vilkår som tilbys 

studentene under og etter videreutdanning og mastergradstudium. Kartleggingen viser stor 

variasjon i studiefinansiering/ økonomisk støtte til studentene, og hvordan denne eventuelt 

organiseres. 6 helseforetak tilbyr utdanningsstillinger med kontrakt og ansettelsesforhold for 

studentene i helseforetaket. Noen av studentene får utbetalt tre ganger så mye som andre 

per måned. Utdanningsstilling gir jevnt over høyere inntekt enn stipendordning, selv om 

sykepleiere i videreutdanning eller masterstudium hos de fleste helseforetak har redusert 

inntekt i forhold til vanlig sykepleierlønn. Avslutningsvis skisserer kartleggingen årsaker til at 

de generelle vilkårene for studentene er ulike, og hvilke konsekvenser dette kan ha for videre 

rekruttering til videreutdanning/ mastergradstudier i fremtiden.  
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Bakgrunn og intensjoner med kartleggingen 

Ut fra en internasjonaliseringstrend i høyskole- og universitetssektoren er det fra 2012 innført 

et kvalifikasjons og klassifikasjonsrammeverk i Norge; Bolognarammeverket, der all høyere 

utdanning er i stigen bachelor, master og ph.d (Davies, 2008, Palese et al., 2014). Det 

nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) har vært gjeldende siden 

2011(Kunnskapsdepartementet, 2011). Rammeverket har fokus på resultatet av 

læringsarbeidet i utdanningen i form av læringsutbytte for kompetansenivået og gjør høyere 

utdanning mer sammenlignbare mellom europeiske land. For det som frem til årtusenskiftet 

var sykehusinterne videreutdanninger innenfor anestesi-, intensiv-, operasjon- og 

barnesykepleie og overført til høyskolene foregår det nå, landet rundt, en omlegging fra en 

rammeplanstyrt videreutdanning (Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie, 2005) 

til mastergradstudium. En omlegging som innebærer å komme ut av ‘blindveien’ og inn i et 

system som gir formell uttelling og muligheter for å studere videre i en gradsstruktur. 

Yrkesfaglig er videreutdanningene høyt verdsatt, men gir ikke uttelling i stigen bachelor, 

master og PhD. Sykepleiere med videreutdanninger har måttet gå ytterligere 2 år på deltid 

med vitenskapsteori, metode og masteroppgave tilsvarende 60 Studiepoeng	  eller 

fulltidstudium på 120 studiepoeng for å oppnå en mastergrad.  Ved å øke videreutdanningen 

i intensivsykepleie fra 90 til 120 studiepoeng og gjennomgående heve kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse til et analytisk og kritisk reflektert nivå i alle emner, slik 

Forskrift om krav til mastergrad (Kunnskapsdepartementet, 2005) krever, vil utdanningen 

kunne kvalifisere til mastergradsstudium. Det er to ulike godkjenningsordninger for 

akkreditering av mastergradsutdanning i Norge: Universiteter/høgskoler med relevant ph.d.-

utdanning kan gjøre en selvakkreditering. Høgskoler uten relevant ph.d.-utdanning må søke 

NOKUT. Krav ved begge akkrediteringsordningene er at læringsutbyttene (LUB)  skal 

avspeile taksonomi og språkbruk fra nivå-7 i NKR (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Innstillingene til mastergrad er generelt positive; at mastergrad vil bidra til økt kompetanse og 

en reell karrierevei, men det er også bekymringer. Typiske bekymringsutsagn 

artikkelforfatterne har erfart er; ‘med masterutdanning mister vi mange gode praktikere som 

ikke er så teoretiske’, ‘det tar for lang tid og det blir for dyrt for samfunnet’, ‘det kommer til å 

øke mangelen på spesialsykepleiere’, ‘mange vil ramle av lasset og aldri bli ferdige’ osv. En 

rekke innspill i media og tidsskrifter forsvarer nødvendigheten av mastergradskompetanse og 

knytter det til kompetanseendringer som følge av endringer i demografiske forhold i 

samfunnet, endringer i befolkningens sykdomsbilde, utvikling av medisinsk teknologi og 

helsetjenester, oppgaveglidning og endrede krav i sykepleiers yrkesrolle og endringer i 
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organisering av helsetjenester(Helsedirektoratet, 2012, St. meld nr. 47 

Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid, 2008-2009, R Hellesø og B. 

Christiansen, 2014, St. Mld. nr. 13 Utdanning for velferd. Samspill i praksis, 2011-2012, 

Østby, 2014). 

Samtidig med en internasjonal trend i utvikling av mastergradsutdanninger er det også en 

klar tendens med ulike støtteordninger fra arbeidsgivere i studieperioden. Før Rammeplan 

for videreutdanning i intensivsykepleie (Rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie, 

2005) var intensivsykepleieutdanningen organisert innad i sykehusene med lønn under 

utdanning. Denne modellen er i økende grad hos de fleste helseforetakene blitt endret til en 

stipendordning. De siste årene har også begrepet utdanningsstillinger dukket opp.  

Omlegging til masterutdanning er utfordrende på mange måter og er en endring som krever 

ivaretakelse av mange og ulike interesser som NSF og NSFLIS har hatt et stort engasjement 

i lenge.  En kartlegging gjennomført av NSF: ‘Mastergrad og videreutdanninger i sykepleie, 

gir gode innspill og beskrivelser av aktuelle reformer, lovverk og forskrifter som regulerer 

høyere utdanning og krav til ulike mastergrader. NSFLIS har i perioden 2001 til 2012 

gjennomført kartlegginger innenfor både høyskoler og universiteters utdanning av 

intensivsykepleiere og kartlegging av helseforetakenes behov for studieplasser (NSFLIS 

Utdanningsutvalg, 2009). I en siste kartlegging gjennomført av NSFLIS (NSFLIS, 2012) om 

høyskolers og universiteters videreutdanning innen intensivsykepleie var det vanskelig å 

innhente presise data fra helseforetakene og deres behov for intensivsykepleiere for 

perioden 2011 – 2016. I denne kartleggingen kom det frem at 7 institusjoner arbeider med 

planlegging av dette. Det var tre skoler som oppga at de planla implementering, og hadde 

utarbeidet studieplaner for et masterstudie. Studie-planene har ulik organisering. Det har ikke 

vært mulig å innhente informasjon om innholdene i de ulike studieplanene.  

Utdanningsutvalget i NSFLIS (2013-2015) er gitt mandat å kartlegge:  

• Hvilke høyskoler og universiteter som tilbyr mastergradsstudium i intensivsykepleie 

eller er i ferd med å utvikle et slikt tilbud 

• Hvordan de ulike mastergradstudiene er organisert og strukturert – og hvilken tittel de 

gir 

• Hvilke økonomiske vilkår helseforetakene tilbyr sykepleiere som ønsker å 

videreutdanne seg innen intensivsykepleie 
 

Kartleggingen er utført i perioden januar - oktober 2014. 
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METODE  

Som forarbeid til kartleggingen er det gjort en gjennomgang av typer mastergradstudium ut 

fra Forskrift om krav til mastergrad (Kunnskapsdepartementet, 2005), NOKUT’s standard og 

kriterier for akkreditering av studier og høyere utdanning (Forskrift om standarder og kriterier 

for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere 

utdanning, 2006), NSF’s kartlegging av mastergrad og videreutdanninger i sykepleie og 

hvordan en mastergrad i Norge i dag tilbys ut fra svært så ulike modeller og strukturer 

(Hegerstrøm, 2012). I forskrift om krav til mastergrad (Kunnskapsdepartementet, 2005) er 

det §3 eller §5 som er relevante for videreutdanningene i arbeidet med omforming til 

mastergradstudium. §3 beskriver et mastergradsstudium med rom for kliniske studier og gir 

adgang til studier på ph.d.-nivå. Det gir i prinsippet ikke §5.  

I kartleggingen er det 15 utdanningssteder; 4 universiteter og 11 høgskoler som tilbyr 

utdanning i intensivsykepleie. Disse samt alle helseforetak som er tilknyttet 

utdanningsstedene er kontaktet via email/telefon. Som mal for innsamlingen er denne 

tabellen brukt for sammenlignbare data: 

 

Institusjoner  Kartleggingsdata og funn  

Universiteter/Høgskoler Videreutdanning/mastergradstudium 

Heltid/deltid 

Opptak/antall studenter 

Helseforetak Studiefinansiering 

 

For å sikre valide data er det gjort en opptegning av kontaktpersoner ved 

høgskolene/universiteter og helseforetakene. Helseforetakene ble spurt om hvilke 

økonomiske støtteordninger som ble tilbudt studentene og høgskolene/universitetene ble 

spurt om: 

- Utdanningsmodell: Videreutdanning/mastergradstudium. Utdanningssteder med 

videreutdanning ble spurt om planer for mastergradstudium og eventuelt 

mastergradsmodell (eks: samarbeid med andre helsefag eller spesialiseringer i 

sykepleie)  

- Heltid/deltid 
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- Antall studenter til opptak 

Data (Vedlegg 1) ble gjennomgått og kvalitetssikret ved å kontrollere funnene med 

kontaktpersonene (Vedlegg 2). Det kan likevel ikke garanteres at spesielt 

finansieringsordningene ikke er endret, dersom dette ikke er formidlet til oss i etterkant. Vi 

har forsøkt å ha en løpende dialog med alle informanter både på høgskoler/universitet og 

helseforetak for å dobbeltkontrollere slik at kartleggingen er til å stole på. På nasjonalt 

lærernettverk i intensivsykepleie hvor 13 av 15 utdanningsinstitusjoner var tilstede er også 

funnene vedrørende mastergradstitler og modeller presentert med en diskusjon i etterkant for 

oppklaring.  

FUNN 

Data presenteres og diskuteres fortløpende under følgende punkter:   

 

• Videreutdanning/mastergradstudium- heltid/deltid 

• Opptak/antall studenter 

• Studiefinansiering 

 

Videreutdanning/mastergradstudium – heltid/deltid  

Kartleggingen viser at det er 15 utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning i 

intensivsykepleie i Norge pr dags dato. Det er samme antall som ved forrige kartlegging 

gjennomført 2011, publisert 2012. Av de 15 studiestedene tilbyr 5 av utdanningene ”master i 

spesialsykepleie/avansert klinisk/klinisk sykepleie med spesialisering/fordypning i…”: 

Universitetet i Agder, Høgskolen i Ålesund, Lovisenberg Diakonale Høgskole, Høgskolen i 

Gjøvik og Universitetet i Rogaland. Våren 2014 startet Høgskolen i Oslo og Akershus med et 

tilbud til allerede videreutdannede intensivsykepleiere om fritak fra enkeltemner.  

Totalt er det dermed 6 utdanningsinstitusjoner som per juni 2014 tilbyr en mastergradstudium 

- hvorav 4 utdanningsinstitusjoner tilbyr på deltid: 

• 1 utdanningsinstitusjon tilbyr master i klinisk sykepleie for sykepleiere med 

videreutdanning (innen intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleie) over 2 år 

(Høgskolen i Gjøvik). 

• 1 studiested tilbyr master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i 

intensivsykepleie både på deltid (over 3 år) og heltid  på 2 år (Lovisenberg Diakonale 

Høgskole). 

• 1 studiested tilbyr mastertillegg for intensivsykepleiere over 2 år (Høgskolen i Oslo og 
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Akershus). (Dvs. studenter som allerede er intensivsykepleiere kan søke, og få 

godkjent alle emnene relevante for intensivutdannelsen, kun ta metode og 

vitenskapsteori og levere masteroppgave)  

• 1 studiested tilbyr ”master i avansert klinisk sykepleie” etter to semestre innenfor 

anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie (Høgskolen i Ålesund). 	   

	  

Ut fra denne gjennomgangen vil det i denne kartleggingen brukes en beskrivelse av 

mastergradsstruktur og modell ut fra hvilken tittel kandidaten oppnår.	  

 

To fagspesifikke modeller for mastergradstudium  

Fagspesifikke mastergradsstudium leder ut i en sluttkompetanse der intensivsykepleie inngår 

i tittelen. Denne fordeler seg på to modeller:   

Master i spesialsykepleie/avansert klinisk/klinisk sykepleie med 

spesialisering/fordypning i intensivsykepleie: Mastergraden gir en fagspesifikk 

mastergrad selv om studieplan beskriver mastergradstudiumet som en master i … 

(med en samlebetegnelse) og med fordypning/spesialisering i … (fagets benevnelse). 

Læringsutbyttebeskrivelsene i studieplanen er for to eller flere utdanninger og 

beskrives som ‘spesialitet’ eller ‘fordypelse i …’ med 120 studiepoeng. Emneplanene 

er fagspesifikke. Denne modellen er ofte omtalt som ‘paraplymaster’.    

Master i intensivsykepleie: Mastergradstudiet har et fagspesifikt studieforløp, med   

            fagspesifikke læringsutbytter i både studieplan og emneplaner med totalt 120  

            studiepoeng. Denne modellen er ofte omtalt som ‘monomaster’. 

Ikke fagspesifikk masterutdanning .  

- Ikke fagspesifikke mastergradsstudium er også 120 studiepoengs utdanninger, men 

har ikke intensivsykepleie i tittelen. De er enten basert på flere spesialiteter innen 

sykepleie eller tverrfaglig med studenter fra andre helsefaglige bachelorutdanninger 

med tilsvarende grunnkunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi. I prinsippet 

kan kandidaten være en videreutdannet intensivsykepleier, men oppnår ikke en tittel 

der begrepet intensivsykepleie inngår. To utdanningsinstitusjoner utdanner for enten 

tittelen ‘master i klinisk sykepleie’ eller ‘master i klinisk avansert sykepleie – den 

kritisk syke’. Den ene utdanningsinstitusjonen har som intensjon å ha omlagt til en 

fagspesifikk master; master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie, 

med oppstart høsten 2015  
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FAGSPESIFIKKE 

MASTERGRADSTUDIUM: 

- Master i 

spesialsykepleie/avansert 

klinisk/klinisk sykepleie 

med 

spesialisering/fordypning i 

intensivsykepleie 

 

 

 

 

 

 

- Master i intensivsykepleie 

 

 

 

Universitetet i Agder (Høsten 2012) 

Lovisenberg Diakonale Høgskole  

- Våren 2013 kull på 20 intensivsykepleiere med fritak for 

intensivsykepleie-emnene  

- Høsten 2013 oppstart ordinært mastergradstudium 

Universitetet i Stavanger (Høsten 2014) 

Universitetet i Nordland (Høsten 2014) 

Høgskolen i Gjøvik (Høsten 2015) 

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus: 

- Våren 2014 kull på 5 intensivsykepleiere med fritak for intensivsykepleie-

emnene 

- Høsten 2015 oppstart ordinært mastergradstudium 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold: (oppstart høsten 2015) 

IKKE FAGSPESIFIKKE 

MASTERGRADSTUDIUM: 

- Master i avansert klinisk 

sykepleie - den kritisk syke  

 

- Master i klinisk sykepleie 

 

 

 

 

Høgskolen i Ålesund (2013) 

 

Høgskolen i Gjøvik (2007 til 2015) 

 

 

Mastergradsforløpet ved Høgskolen i Gjøvik gir tittelen ‘master i klinisk sykepleie’ og er 

basert på en godkjent videreutdanning i sykepleie. I prinsippet er kandidaten en 

videreutdannet intensivsykepleier med en tverrfaglig masterkomponent. Masterdelen utgjør 

60 studiepoeng og gjennomføres på 2 år deltid. Fra høsten 2015 er intensjonen å omlegge til 

en fagspesifikk master; master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie.  
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Ved Høgskolen i Ålesund gir mastergradstudiumet tittelen ‘master i avansert klinisk sykepleie 

- den kritisk syke’, og inntak baseres på en bachelor i sykepleie eller sosial- og helsefag. 

Kandidaten kan få godkjent inntil 60 studiepoeng av en relevant videreutdanning. I prinsippet 

kan kandidaten ha en bakgrunn som videreutdannet intensivsykepleier, og masterstudiet vil 

da resultere i en mastergrad med klinisk praksis fra intensivavdeling. På den annen side kan 

kandidater som ikke er sykepleiere fullføre denne mastergraden. Det er uklart for 

utdanningsutvalget hvilken tittel de som tar dette studiet og ikke er sykepleiere får. 

Sykepleierne får tittel “master I avansert klinisk sykepleie – den kritisk syke”.  

Av de 9 utdanningsinstitusjonene som har videreutdanning vil 4 tilby mastergradstudium i 

nær fremtid.  Høgskolen i Buskerud og Vestfold har søkt og fått selvakkreditering for ”master 

i intensivsykepleie” med oppstart august 2015. Universitetet i Nordland (Bodø)  har høsten 

2014 startet opp mastergradstudium i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie 

høsten 2014, med 17 studenter på denne spesialiseringen. Høgskolen i Bergen planlegger å 

tilby master fra høsten 2015. Universitetet i Tromsø planlegger mastergradstudium med 

oppstart i 2016.  

Resterende 5 høgskoler/universiteter har planer om å utvikle et mastergradstudium: 3 

studiesteder har startet utredningsarbeid i f. t mastergrad – type master fremtrer ikke. 1 

studiested prioriterer mastergradstudium på andre områder før mastergradstudium i 

intensivsykepleie. 1 utdanningsinstitusjon har spesifikt uttalt at det ikke er noe ønske pr dags 

dato.  

Mastergradstitler og typer studieforløp Antall studiesteder  

- Master i klinisk sykepleie/klinisk helsearbeid 

 

- Master i spesialsykepleie/avansert 

klinisk/klinisk sykepleie med 

spesialisering/fordypning i intensivsykepleie 

 

- Master i intensivsykepleie 

1 

 

5 

 

1 

1 (starter opp høsten 2015) 

 

 

Om mastergradsstudiene opprettes som planlagt vil det høsten 2015 være 8 av 15 
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studiesteder som tilbyr mastergrad ut fra både en fagspesifikk og ikke fagspesifikk modell. 

Opptak/antall studenter  

Flere av høgskolene rapportere om nedgang i antall søkere. Et studiested mente at dette 

skyldtes de finansielle vilkårene for utdanningen, da stipendet var for lavt i forhold til vanlig 

inntekt. Et annet studiested fortalte at flere og flere vegret seg for å binde seg til et 

helseforetak over lengre tid. Der helseforetaket ligger i stor geografisk avstand til andre 

foretak, var det mindre behov for nyrekruttering av intensivsykepleiere da det var mindre 

fraflytting og mer stabil arbeidskraft, men det har vi imidlertid ikke noen tall på. Eksempler på 

dette er Helse Fonna HF og Helse Førde. Et helseforetak forklarte dette med at det ikke var 

like stort behov for intensivsykepleiere som andre spesialsykepleiere per dags dato. 

Diagrammet under viser antall studenter som ble tatt opp ved de ulike studiestedene i forrige 

kull (august 2013- januar 2014): 

 

 

 

 

Høgskolen i Gjøvik (HiG): Tilbyr både videreutdanning i intensivsykepleie og master i klinisk 
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sykepleie (deltid etter endt videreutdanning). Tallene oppgitt her er til videreutdanningen.  

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA): I tillegg deltar 5 intensivsykepleiere i løp med fritak for 

enkeltemner. Flere av høgskolene rapporterte om nedgang i antall søkere med noe ulike 

begrunnelser; se neste avsnitt. 

Studiefinansiering  

Studiestedene er tilknyttet til sammen 17 helseforetak. Alle er kontaktet. Private sykehus 

med intensivavdelinger er også kontaktet per mail og telefon, men har ikke gitt 

tilbakemelding. Det viser seg å være stor variasjon i studiefinansiering/økonomisk støtte til 

studentene og hvordan det organiseres. Finansieringsordningen er enten organisert som 

stipend eller som utdanningsstilling.  

Med stipend menes at den som skal studere får en viss sum for å ta utdanning, uten å være 

ansatt i helseforetaket mot en bindingstid etter fullført utdanning. Stipendet er skattepliktig, 

gir ikke opptjening av feriepenger.  

Utdanningsstilling forstås som en ansettelse hos helseforetaket mot lønnskompensasjon 

under utdanningen. Det vil si at vedkommende er arbeidstaker og helseforetaket har et 

arbeidsgiveransvar overfor studenten som til enhver ansatt. Studenten vil i ulikt omfang ha 

arbeidsplikt i løpet av studietiden.  

Foruten disse to mulighetene til finansiering finnes det også mulig å søke lånekassen om 

stipend og lån som en ordinær student.  Under kommer en tabell som viser hvor mange 

helseforetak som har hvilken type finansiering og variasjon i summen av de ulike 

finansieringsordningene. 

 

Stipend og utdanningsstillinger: 

• Ett av helseforetakene hadde for tiden ikke studiefinansiering spesifikt til 

utdanning i intensivsykepleie (Sogn og Fjordane HF), men der behovet er størst: For 

FINANSIERING ANTALL HELSEFORETAK VARIASJON  

Ingen 1   

Stipend  11      10 000 – 27416 pr. mnd brutto 

Utdanningsstillinger  6 11966 – 33583 pr. mnd brutto 
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tiden er det i operasjonssykepleie. For øvrig kunne alle studenter i videreutdanning 

søke om et stipend på 15 000 kroner (en engangssum).  

 

• 11 helseforetak tilbød en stipendordning, det varierte imidlertid i sum mellom 

10.000 - 27416 per måned. Gjennomsnittet var 16549 kr/mnd/brutto. 

 

• 6 hadde ‘utdanningsstillinger’ med kontrakt og ansettelsesforhold for studentene i 

helseforetaket. Utdanningsutvalget har ikke gått spesifikt inn i hvordan disse 

kontraktene er utformet. Variasjonen er stor pr måned, alt fra 10.000 til 33.583. 

Utdanningsstillinger gir jevnt over høyere inntekt enn stipendordningene, da 

gjennomsnittet var 27924 kr/mnd/brutto.  

Følgende tabell viser variasjoner i stipendordninger og utdanningsstillinger:  

 

Tabellen på side 11 baseres på utregning av total sum pr/mnd delt på 12 måneder/brutto. 

Flere helseforetakene gir over 10 måneder og noen gir per semester, så tallene måtte gjøres 
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sammenlignbare.  

Nedgang i inntekt under utdanning: 

Hos de aller fleste helseforetakene får sykepleiere som ønsker å ta en videreutdanning eller 

mastergrad redusert inntekt i forhold til vanlig sykepleielønn. Gjennomsnitt totalt (uansett 

stipend eller utdanningsstilling) er ca. 20.814 per måned brutto fra de foretakene som gir 

finansiell støtte. Noen av studentene får utbetalt tre ganger så mye som andre per måned. 

11 foretak tilbyr stipend i 10 måneder pr år. Studentene har arbeidsplikt gjennom året. Det 

varierer hvor mye og når, men det kan dreie seg om arbeid i helger, jul/nyttår, Påske og 

sommertid. De får imidlertid vakt-tillegg ved ugunstig arbeidstid.  

Ekstra økonomisk kompensasjon: 

Det er også enkelte, men ikke alle, helseforetak som tilbyr ekstraordninger som reisestipend, 

dekning av utgifter til f. eks innkjøp av pensumbøker eller en ekstrasum dersom de tar et 

visst antall ekstravakter utenom den avtalte arbeidsplikten. 

Et av helseforetakene (AHUS) har valgt å gi uttelling for ansiennitet også i 

utdanningsstillingen, så der varierer fra 356000 – topplønn på 420000. Flesteparten av de 

som hadde utdanningsstilling hadde 10 års ansiennitet. I tabellen kommer ikke dette godt 

frem, da det har blitt tatt utgangspunkt i minimum.  

Bindingstid versus studielån: 

Bindingstid etter endt utdanning er normalt på 2 år, 9 helseforetak oppgir at de har det. Ett 

helseforetak har ett års bindingstid. Ett helseforetak oppgir tre års bindingstid i etterkant. Det 

er usikre data på bindingstid på 5 helseforetak som ikke har oppgitt det, men det er med all 

sannsynlighet en forpliktelse til arbeid etter endt studie også hos disse. Det med bindingstid 

var noe vi ikke konkret spurte etter, men som kom opp naturlig i forbindelse med 

studiefinansiering.  

OPPSUMMERING 

Det har vært en rask utvikling i utdanningsforløpene – fra videreutdanning til master - over 

kort tid. En utvikling vekk fra det som kalles en ‘blindvei’ i utdanningssystemet for sykepleiere 

har gjort seg gjeldende gjennom en internasjonalisering av gradsstruktur (Bolognatraktaten).  

Noen av utdanningsinstitusjonene har anvendt ‘avansert’ i tittelen. Det kan knyttes til en 

betydningsfull trend i tiden; både en internasjonal trend med oppgaveglidning mellom lege- 
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og sykepleierfunksjoner og større selvstendighet som medfører økt kompetansebehov 

(Hanson and Hamric, 2003, Hutchinson et al., 2014, Fagerström, 2011).  

Grovt sett kan vi si at det er to hovedmodeller for mastergradstudium frem til nå; en 

fagspesifikk og en ikke fagspesifikk. Den fagspesifikke modellen deles inn i to modeller. Den 

ikke fagspesifikke gir ikke tittelen intensivsykepleier slik vi vanligvis forstår videreutdanningen 

i intensivsykepleie. Inndelingen av mastergradsstudiene i fagspesifikk/ikke fagspesifikk kan 

oppklarende ved at de to variantene under den fagspesifikke modellen tydeliggjøres som 

mer likeverdig og mindre negativt ladet enn ved bruk av uttrykkene ‘paraply’- og 

‘monomaster’ som ofte benyttes. i 2015 vil 8 av 15 utdanningssteder for intensivsykepleie 

være lagt om til mastergradstudium. 

Det er stor variasjon i studiefinansiering og gjerne relatert til om det er behov for 

intensivsykepleiere eller ikke. Gjennomgående kommer studentene bedre ut økonomisk der 

det tilbys utdanningsstillinger, men totalt gjennomsnitt er 20814 kr/mnd/brutto. Det er også 

ulikt i hvor stor grad studentene forplikter seg til arbeid i helger, helligdager og sommerferie.   

Konsekvensene av en slik utvikling er ikke diskutert i dybde i denne kartleggingen, da det 

ses som utenfor NSFLIS Utdanningsutvalg`s mandat, og også ville kreve en mer grundig 

gjennomgang på flere områder, og sammenligning med andre lands utdanninger. Funnene 

våre viser imidlertid et tydelig behov for å følge utviklingen, både på utvikling av 

mastergradstudiene, men også med tanke på å sikre tilstrekkelig rekruttering av nye 

intensivsykepleiere. Kartleggingen er også gjort før NSF fikk igjennom i tariffoppgjør 80 % 

finansiering av helseforetakene for videreutdanninger, selv om noen av disse data har fått 

med seg endringene i etterkant er det ikke sikkert alle helseforetakene har kommet så langt i 

prosessen. Så det er behov for en ny kartlegging om et par år for å se konsekvensene  

videre og følge utviklingen.  
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Universiteter Kartleggingsdata og funn: 
Universitetet i Agder (UiA) Videreutdanning/mastergradstudium – 

heltid/deltid:  
Master i spesialsykepleie med fordypning i 
intensivsykepleie (Anestesi, Intensiv, Barn 
og Operasjon), 2 år på heltid.  
 
Opptak/antall studenter: 
Høsten 2014: 16. Har tilbud om påbygging til 
mastergrad for totalt 10 studenter som 
allerede har videreutdanning. 
 
Studiefinansiering: 

Via Sykehuset Sørlandet HF. Stipendordning 
som omfatter jordmødre, stråleterapeuter og 
ABIO, totalt 32 stipender i perioden 2014-2016. 
18.000 kroner per mnd i 10 mnd per år. 
Bindingstid på 2 år. Arbeid minst 3 uker under 
sommerferieavviklingen. 

Universitetet i Rogaland (UiR) Videreutanning/mastergrad – 
heltid/deltid: 
Master i sykepleie med spesialisering i 
anestesi-, intensiv- eller 
operasjonssykepleie. Heltid, 2 år. UiS er 
pålagt å ha et alternativt løp for søkere som 
kun ønsker videreutdanning. Alle må søke 
master, men kan tidlig i semester 1 søke  
alternativt løp; videreutdanning - felles 
undervisning med masterstudentene i 1. og 
2. semester, men har et alternativt emne i 3. 
semester.  
  
Opptak/antall studenter: 
Høsten 2014. 20 studenter planlagt på 
intensiv. 10 vi 

Studiefinansiering: 

Stipend 125 000 per semester, skattepliktig. 2 
års bindingstid. Forplikter seg til sommerjobbing, 
betalt utenom. Ved avtale om 24 vakter i løpet av 
året får de 30 000 ekstra i tilegg til vanlig 
tarifflønn. Masterløp finansieres v/forsknings-
avdelingen. Har måttet øke støtteordningene 
betydelig for å møte dette behovet og UiS starter 
også med årlig opptak. Ønskelig med både 
mastergrad og videreutdanningskompetanse. 

Universitetet i Nordland (UiN) Viderutdanning/mastergradstudium – 
heltid/deltid: 
ABIOK med fordypning i intensivsykepleie. 
Per dags dato ingen studenter. Modellen vil 
gi anledning til å avslutte som 
intensivsykepleier uten mastergrad etter 3 
semester, og med mastergrad etter 2 år 
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heltid.  
 
Opptak/antall studenter: 
Sist opptak 20 studenter 2012, kullet var 
ferdig desember 2013. Starter master fra 
høsten 2014.  
 
Studiefinansiering: 

12 av 20 studenter fikk ved forrige opptak stipend 
på 200 000 pr år, ikke avklart det finansielle for 
neste kull. Stipendantall og -beløp er 
behovsavhengig. Til nå har mastergradstudier 
utløst et tillegg på 12 000 pr år. Studenter fra 
sykehus i Lofoten og Vesterålen får et 
reisestipend på 20 000.Studentene har 5 ukers 
arbeidsplikt med tarifflønn og 2 års bindingstid. 

Universitetet i Tromsø (UiT) Videreutdanning/mastergradstudium – 
heltid/deltid: 
Videreutdanning heltid. Startet 
utredningsarbeid i forhold til master, planen 
er oppstart 2016.  
 
Opptak/antall studenter: 
28 studenter august 2013.  
 
Studiefinansiering: 
UNN har utdanningsstillinger med topplønn 
som sykepleier (403 000) og 3 års 
bindingstid. Arbeidsplikt under studiet 
sommer, jul og påske. Master gir et tillegg på 
25 000 per år. 

Finnmarkssykehuset har tilbud om stipend 
på 329 000 i året fordelt på 10 måneder 
(skattepliktig). I tillegg 5 ukers arbeidsplikt og 
2 års bindingstid. Spesialsykepleiere flyttes 
fra stillingsgruppe 4 til 5 (en høyere 
lønnsgruppe med egne minstelønnssatser). 
Uvisst om det er lønnstillegg for sykepleiere 
med master 

 

Høgskoler Kartleggingsdata og funn: 
Høgskolen i 
Bergen (HiB) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Videreutdanning i intensivsykepleie 1,5 år på heltid. Har planer om 
å utvikle master, med start 2015 i klinisk sykepleie.  
 
Opptak/antall studenter: 
Opptak januar 2014 – 25 stykk.  
 
Studiefinansiering: 
Stipend til et variabelt antall studenter avhengig av søkermasse. 18 
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000 pr måned i stipend 10 måneder i året. Ingen finansiering av 
master per dags dato. Bindingstid 2 år etter. Binder seg til minimum 
10 % arbeid under studiet, også mulighet for sommerjobbing. 
Økende behov, samt redusert antall søkere til intensiv oppleves.  

Høgskolen i 
Gjøvik (HiG) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Videreutdanning heltid 1,5 år. 
Masterpåbygging deltid til tittelen Master i klinisk intensivsykepleie 
over 2 år. Paraplymaster AIO.  
 
Opptak/antall studenter: 
oppstart nytt kull januar 2015 i intensivsykepleie. 6-10 studenter. 6 
startet 2014.  
 
Studiefinansiering: 
Stipend av helseforetaket som er organisert sentralt fra men gis fra 
avdelingene. 19500 pr måned (skattepliktig) 10 måneder i året 3 
semestre. Etterpå enten rett inn i fast stilling eller søke på stillinger 
om de ikke har vært fast ansatt tidligere. Har møtt behovet tidligere, 
men ser økt behov en periode videre nå. De som ønsker å gå 
videre på påbygging master: individuell vurdering om støtte eller ei.  

Høgskolen i 
Hedmark,  
avdeling 
Elverum 
(HiHM)  

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Videreutdanning; 1,5 år heltid. 	  Har ingen umiddelbare planer om 
master. Studentene har mulighet til å gå rett videre på 
mastergradstudiet ved Høgskolen i Gjøvik etter endt 
videreutdanning.	  	  
 
Opptak/antall studenter:  
Januar 2015, antall studenter circa 10. 
 
Studiefinansiering:  
Stipend av helseforetaket som er organisert sentralt fra men deles 
ut via avdelingene. 19500 pr måned (skattepliktig) 10 måneder i 
året 3 semestre. Etterpå enten rett inn i fast stilling eller søke på 
stillinger om de ikke har vært fast ansatt tidligere. Har møtt behovet 
tidligere, men ser økt behov en periode videre nå. De som ønsker å 
gå videre på påbygging master: individuell vurdering om støtte eller 
ei. 

Lovisenberg 
Diakonale 
Høgskole 
(LDH) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Master i Avansert Klinisk Sykepleie med spesialisering i 
intensivsykepleie. Start innpassningkull våren 2013 med 20 
studenter som har videreutdanning i intensivsykepleie før med fritak 
fra enkeltemner. Oppstart ordinært masterstudium høsten 2013.  
Nå tilbys både som heltid (2 år) og deltid (3 år) fra høsten 2014. 
Master med spesialisering i enten allmennsykepleie eller 
intensivsykepleie.  
 
Opptak/antall studenter: 
Nytt kull høst 2014, 17 studenter. Opptak årlig.  
 
Studiefinansiering: 
 
På bakgrunn av behovskartlegging 2013 har OUS tilbudt 100 
utdanningsstillinger med studiestart 2014, hvor 29 gikk til 
videreutdanning i intensivsykepleie (tidligere ble det tilbudt stipend) 
Utdanningsstillingen innebærer lønn tilsvarende grunnlønn for 
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sykepleiere og motytelse under studiet i form av helgevakt ( 7 
lørdager / 16 mnd) og noe jobb i ferieperioden (3 uker i juli/august). 
Det blir nå foretatt en ny behovskartlegging og for 2015 blir det 
vurdert om og hvor mange utdanningsstillinger det skal tilbys til 
neste år. Ingen av studentene ved LDH har vært finansiert av disse 
utdanningsstillingene relatert til intensivsykepleie i 2014. 
 
AHUS tilbyr utdanningsstilling fra januar 2014 med lønn etter 
ansiennitet, fra 359 000 – 420 00. Arbeidsplikt 10 lørdager i løpet 
av året, jobber cirka 2 uker på sommeren. Fri jul/påske. Bindingstid 
2 år. Tilbydd til 8 søkere.  
 
Vestre Viken HF: Utdanningsstillinger på 356 000, 4 ukers 
arbeidsplikt sommer, jul eller påske og hver 4. lørdag eller søndag i 
teoriperiodene. Plikttid 2 år. Får lønnstillegg etter fullført master, 
ukjent beløp. 

Høgskolen i 
Stord og 
Haugesund 
(HISH) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Videreutdanning heltid. Planer om å lage et mastergradstudium. Blir 
da eventuelt  fagspesifikk med tittel ”master i intensivsykepleie”.  
 
Opptak/antall studenter: 
Søknadsfrist 01. April 2014. 14 studenter.  
 
Studiefinansiering: 
Utdanningsstilling. 40 % lønn av full stilling samt 24 mnd. binding i 
etterkant. Noe reisestøtte for de som bor langt unna. 14 stillinger 
fordeles på alle videreutdanningene totalt, 6-10 av disse går stort 
sett til intensivsykepleie. Studentene forplikter seg til 10 vakter i året 
mens de studerer og 3 uker om sommeren den sommeren de er 
studenter. Dette kompenseres med vanlig lønn etter ansiennitet. 
 
 

Høgskolen i 
Oslo og 
Akershus 
(HiOA) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Startet et kull med mastergrad i intensivsykepleie og et kull med 
videreutdanning i intensivsykepleie i 2014. Studentene som 
begynner på masterstudiet (5) har videreutdanningen fra før der 
mye av innholdet i mastergradstudiet er godkjent.  
Monomaster, med mulighet til å avslutte etter 1,5 år og være 
intensivsykepleier. De følger samme studieplan frem til 90 
studiepoeng. Masteroppgaven er de to siste semestrene på deltid.  
 
Opptak/antall studenter: 
46 studenter på videreutdanningen. 
5 på masterstudiet.  
Nytt kull høsten 2015, både videreutdanning og mastegradstudie i 
intensivsykepleie.  
 
Studiefinansiering: 
På bakgrunn av behovskartlegging 2013 har OUS tilbudt 100 
utdanningsstillinger med studiestart 2014, hvor 29 gikk til 
videreutdanning i intensivsykepleie (tidligere ble det tilbudt stipend) 
Utdanningsstillingen innebærer lønn tilsvarende grunnlønn for 
sykepleiere og motytelse under studiet i form av helgevakt ( 7 
lørdager / 16 mnd) og noe jobb i ferieperioden (3 uker i juli/august). 
Det blir nå foretatt en ny behovskartlegging og for 2015 blir det 
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vurdert om og hvor mange utdanningsstillinger det skal tilbys til 
neste år. 
 
AHUS tilbyr utdanningsstilling fra januar 2014 med lønn etter 
ansiennitet, fra 359 000 – 420 00. Arbeidsplikt 10 lørdager i løpet 
av året, jobber cirka 2 uker på sommeren. Fri jul/påske. Bindingstid 
2 år. Tilbydd til 8 søkere. 
 
Vestre Viken HF: Utdanningsstillinger på 356 000, 4 ukers 
arbeidsplikt sommer, jul eller påske og hver 4. lørdag eller søndag i 
teoriperiodene. Plikttid 2 år. Får lønnstillegg etter fullført master, 
ukjent beløp. 
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Høgskolen i Sogn og 
Fjordane (HiSF) 
 

Videreutdanning/master – heltid/deltid:   
Videreutdanning 2 år deltid, ikke master i intensivsykepleie. 
HiSF har imidlertid Master i samhandling innen helse- og 
sosialtjenester der det er mulig for intensivsykepleiere å søke 
på individuelt grunnlag. 
 
Opptak/antall studenter: 5-8 studenter 
 
Studiefinansiering:  
Ingen økonomisk støtte for videreutdanning i 
intensivsykepleie eller mastergradstudium. Arbeidsplanen 
tilrettelegges for de som går mastergradstudier, samt tilbud 
om lesedager og eksamensfri etter gjeldende regler. Stipend 
er behovsavhengig, per nå er operasjonssykepleie 
prioritert. Helse Førde har 3 stipend à 15 000 til videre/ -
etterutdanning og 3 stipend à 15000 til masterutdanning som 
kan søkes av alle med 3- årig bachelorutdannelse. 

Høgskolen i Sør-
Trøndelag (HiST) 
 

Videreutdanning/master – heltid/deltid:  
Videreutdanning heltid, ikke master 
 
Opptak/antall studenter: 
30	  studenter	  ved	  HiST	  (studiested	  HiST	  for	  både	  Nord-‐Trødelag	  og	  
Sør-‐Trøndelag),	  22	  fra	  St.	  Olavs	  hospital	  og	  8	  fra	  Helse	  Nord-‐
Trøndelag.	  
 
Studiefinansiering:  
Sentralt styrt fra fagavd. ved St. Olavs hospital, og 
behovsavhengig. 15 stipend St. Olav siste kull, 20 000 per 
mnd. 10 mnd i året. 4 ukers arbeidsplikt på sommeren.  
Nord-Trøndelag: Utdanningsstillinger med 75 % lønn(ca 
33000/mnd) og tilsettelse ved sykehuset med KLP, sykelønn 
etc. Bindingstid 2 år og 4 ukers arbeidsplikt. Pendlekostnader 
+ boutgifter dekkes ikke. 

Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold 
(HBV) 
  

Videreutdanning/master – heltid/deltid:  
Videreutdanning heltid ved studiested Vestfold. HBV søkt og 
fått godkjent selvakredittering for master i intensivsykepleie, 2 
år heltid med mulighet for å avslutte videreutdanningen etter 
3 semester uten mastergradstittel. Mastergrad oppnås etter 2 
år heltid.  
 
Opptak/antall studenter: 20 i jan 2014. Første opptak 
masterløp august 2015.  
 
Studiefinansiering:  
Sykehuset Telemark tilbyr utdanningsstipend på kr 14 300 pr 
mnd i studiets lengde, samt et oppstartbeløp 1. mnd på kr 20 
000. De har ingen arbeidsplikt i studietiden, og ett års binding 
etter gjennomført studie. 

Vestfold: Stipend,  enten 250 000 eller 275 000. Arbeidsplikt 
2 år etter fullført studie. Utbetales over 10 mnd. 

250000: Studenten plikter å jobbe minimum 3 uker i 
sommerferieperioden, i utgangspunkt i 100 % stilling. 
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275 000:  
Det inngås en egen arbeidsavtale som innebærer arbeid ved 
SiV HF hver tredje eller hver fjerde helg (lørdag + søndag) ut 
fra driftsmessige behov, samt minimum 3 uker i 
sommerferien, i utgangspunkt i 100 % stilling. 

Vestre Viken HF: Utdanningsstillinger på 356 000, 4 ukers 
arbeidsplikt sommer, jul eller påske og hver 4. lørdag eller 
søndag i teoriperiodene. Plikttid 2 år. Får lønnstillegg etter 
fullført master, ukjent beløp. 

Høgskolen I Østfold 
(HiØ) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: Videreutdanning 
heltid  
 
Opptak/antall studenter: 
 10 studenter 
 
Studiefinansiering: 
 Stipendordning 200.000 på 1,5 år, bindingstid 2 år + helger 
(10 i løpet av studiet). Har snakket om utdanningsstillinger, 
men ingen konkrete planer. 

Høgskolen i Ålesund 

(HiÅ) 

Videreutdanning/master – heltid/deltid: 
Høst 2013 (AIO): Avansert klinisk sykepleie med 
spesialisering i den kritisk syke. Intensivsykepleiestudentene 
følger masterstudentene første året (60 stp). Siste semester 
(30stp) tar de utenfor mastergradsløpet. AIO-utdanningen er 
på heltid og intensivsykepleiestudentene har praksis som 
inngår i de 60 stp. De som kun tar mastergrad har ikke 
praksis og de kan velge mellom deltid og heltid, men de blir 
ikke intensivsykepleiere etter endt master.  

Opptak/antall studenter:  
15-18 hvert kull, fra høst 2014 nytt kull hver høst. 
 
Studiefinansiering: 
Stipend 12000/mnd 10 mnd pr år. I tillegg master på deltid – 
ikke stipend for dette men kan søke tilskudd fra avd. 
 


