
Master, hva nå? 
Et tilbakeblikk på 

gjennomføringen og evalueringen 
av første kull. 

Master i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv-, og operasjonssykepleie

Presenter
Presentation Notes
Gjennomføring og evaluering av første kull master i sykepleie  - anestesi, intensiv og operasjon – evalueringen ser på alleEvalueringsstudiet som er gjort som et pilotprosjekt, med mulighet for oppfølgingsstudieKort si noe om vår studieplan.Hensikt og forskningsspørsmålMetode – Foreløpige resultaterTanker videre……..
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Bakgrunn

 Kvalitetsreformen i høyere utdanning (2003)
 Lov om universitet og høgskoler» (2005)
 Kvalitetsrammeverk for livslang læring» (2011) 
 Utdanning for velferd, St.meld 13 
 Forskrifter til rammeplan for videreutdanning i anestesi-, 

intensiv-, og operasjonssykepleier (2005).

Presenter
Presentation Notes
Utdanningen er en videreutvikling av eksisterende videreutdanning. omlegging er i tråd med europeisk utdanningspolitikk gjennom Bolognaprosessen, kunnskapsdepartementets «Kvalitetsrammeverk for livslang læring» (2011) samt «Lov om universitet og høgskoler» (2005). Denne omleggingen har vært en lang prosess både for vårt universitet og ved andre universitet og høgskoler.Ivaretar forskrifter om rammeplan for viderutdanning
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Utdanningsplan Master i sykepleie 120 sp

1. År 2. År

Kode Emne SP 1 (høst) 2 (vår) 3(høst) 4 (vår)

MHV140-1 Vitenskapsfilosofi og etikk 10

MHV142-1 Forskningsmetode 10

MSN 100-1 Medisinsk og naturvitenskapelige emner I 10

MAN/MIS/MOP101-1 Medisinsk og naturvitenskapelige emner II 20

MAN/MIS/MOP110-1 Fag og yrkesutøvelse I (A/I/O) 20

MAN/MIS/MOP120-1 Fag og yrkesutøvelse II (A/I/O) 20 -

MASMAN/MIS/MOP Masteroppgave i sykepleie med spesialisering i 
…..

30 - -

Presenter
Presentation Notes
Tre emner er felles AIO og fire er fagspesifikk, Flere emner går parallelt og over to-tre semester  - dette på grunn av kliniske studier Kliniske studier e fordelt over alle fire semestrene.Ivareta de fagspesifikke emner og oppnå en spesialkompetanseIvareta rammeplan for utdanningenAlle har gjennomført studie på normert tid – gode resultater Me er vel godt fornøyd, men har underveis sett behov for justeringer som vi nå jobber medMen hvordan har studentene hatt det og hva tenker de videre
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Hensikt

 å belyse studenters erfaringer med utdanningen sett i lys av 
oppnådd kompetanse

 å synliggjøre hvordan denne kompetansen kan brukes, ivaretas 
og videreutvikles i en kliniske hverdag 

Presenter
Presentation Notes
Men hvordan har studentene hatt det og hva tenker de videre?Ansettelse av spesialsykepleiere med masterkompetanse er som kjent nytt for flere spesialavdelinger og utdanninger. Viktig å ………………..Lite forskning innen våre fagområder, spesielt anestesi og operasjonkan utdannelsen være med og generere nye prosjekter?Gjennomføring av forskningsprosjekter i klinikken?Bidra  til å videreutvikle faget vårt?Videre akademiske karriere?
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Metode

 Kvalitativ
 Fokusgruppeintervju

 Intervjuguide med fokus på to hovedområder
 Erfaringer med studieforløpet
 Tilegnet kompetanse og nytteverdi i en klinisk hverdag

 Evalueringsskjema 
 Spørreskjema slutten av 4. semester

 Emne masteroppgaven
 Hele studiet

 Fem svaralternativer med kommentarfelt

Presenter
Presentation Notes
Deltakere og tidspunkt, begrensinger hvorforKun transkribert, ikke analysert – for lite materialeEn gruppe som ikke ble representertSvarprosent evalueringsskjema, 53 %, spesielt en gruppeFrekvensanalyseMange hadde brukt kommentarfelt godt
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Kort oppsummering fra intervju

 et tøft studie, men har lært mye
 ser nytteverdien av de ulike fagene under arbeid med 

masteroppgaven.
 er blitt bedre til å søke etter relevante forskningsartikler og 

kunne vurdere forskning kritisk  – jobbe kunnskapsbasert.
 et stort behov for kunnskapsbaserte fagprosedyrer i klinikken.
 trenger mer erfaring før de forventer at deres kompetanse skal 

bli brukt i avdelingen
 bruk og videreutvikling av kompetanse, på eget initiativ

Presenter
Presentation Notes
StudietidenUlike frustrasjoner ble tatt opp, både i forhold til teori og til kliniske studierTeori – ikke trodd det var så travelt – 1. semester var overveldende enkelte ganger. Hadde problem med å ha nok fokus på for eksempel vitenskapsteori fordi eksamen i natvit. Emner tok all tidOppnådd kompetanse og nytteverdiVar tydelig på hva de hadde lært og var blitt bedre påMer kritiske og stilte spørsmål til eksisterende praksisRegnet ikke med å få andre arbeidsoppgaver, men etter hvert som de fikk mer erfaring innen sitt spesialfelt håpet de og kunne bidra mer aktivt med fagutviklingKun en som tenkte videre akademisk karriere
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Resultat på to spørsmål evalueringsskjema –
Del II, hele studiet

 Hvis du ser tilbake på de 2 årene med masterutdanningen, 
hvor fornøyd er du med masterutdanningen som helhet:



 3 Meget fornøyd  
 10 Fornøyd  
 1 Hverken fornøyd eller misfornøyd  
  Misfornøyd
  Meget misfornøyd

Presenter
Presentation Notes
Presentere resultater på to av spørsmålene fra del II , hele studiet, Kommentarer:Hard jobbing, god balanse, god struktur, og fornøyd med resultatAv og til vanskelig å se helheten, oppstykket med praksis Kun en som nevner at de burde hatt mer uv i fagspesifikke emner 



8

 I hvilke grad mener du at din masterkompetanse har 
relevans og nytteverdi i spesialavdeling du ansettes i?


7 Meget nyttig 

 6 Nyttig  
 1 Hverken nyttig eller unyttig  
  Unyttig 
  Ikke nyttig i det hele tatt

Presenter
Presentation Notes
Nytteverdi for en selv, avdelingen, pasient og for sykehusSer et behov for kompetanse for å kunne jobbe kunnskapsbasertKunnskapsbaserte fagprosedyrer, kritisk tenkning og videre fagutvikling i framtidenSer ikke den umiddelbare verdien i klinikken, jeg må først få mer erfaring innen mitt spesialfeltTror ikke de andre i avdelingen ser nytteverdien endaVanskelig å være første kullet, har måttet forsvare utdannelsenOptimistisk, tar tid for endring, anerkjenne nytten og bruken av kompetanse
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Master i sykepleie gir

 Merverdi for pasient, pårørende og samfunn
 Arbeidsgivere faglig oppdaterte sykepleiere som jobber 

kunnskapsbasert
 Mer forskning og fagutvikling i klinikken
 Flere karrieremuligheter for spesialsykepleiere

 Fremtidens spesialsykepleiere, notat fra Norsk sykepleierforbund, juni 2016

Presenter
Presentation Notes
Eksisterende videreutdanning en blindvei i utdanningssystemet, men også i en klinisk hverdagKrav til kompetanse har endret segEvne til faglig dialog med pasient/pårørende og i det tverrfaglige team blir bedreEvne til å stille kritiske spørsmål, Mer konstruktive i sin faglig tilnærmingTydeligere i sin faglig argumentasjonLikeverdig faglig dialogKan bedre formidle spørsmål og problemer på systemnivåOpplever at vi er på rett veiIntegrerte masteroppgave eller mulighet å bygge på etterpå
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Simulering SAFER -2016
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