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Høringssvar: Høring om studieplan Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Norsk Sykepleierforbund takker for invitasjonen til å delta på høring om masterprogrammene ved IHO. Det ble bedt 
spesielt om innspill på om læringsmålene i studieplanene er dekkende for vårt fagfelts behov, som da er 
sykepleierfaget. Vi har også sett på studieplanene som helhet og vil gi noen generelle innspill knyttet til dette. 

Generelle kommentarer til studieplanene (Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, Master i psykisk helsearbeid, 
Master i helsefaglig utviklingsarbeid, Master i sykepleie):

Det er utstrakt bruk av begrepet «avansert» i alle studieplanene, men vi kan ikke se at dette nivået er redegjort for. •
Hva skiller «avansert» fra «inngående» og hvordan sikrer studieplanen og emnene at studenten tilegner seg 
kunnskap på avansert nivå? Hva er et avansert nivå i denne sammenhengen? 
Norsk Sykepleierforbund har et prinsipielt vedtak om at tverrfaglige masterutdanninger må inneholde minimum 30 •
studiepoeng fordypning i sykepleie for at sykepleiere skal kunne oppnå tittelen spesialsykepleier. 
Masterutdanningene i psykisk helsearbeid og aldring og geriatrisk helsearbeid er utdanninger hvor det er 
sannsynlig at flertallet av studentene vil være sykepleiere. I lys av dette, ser vi at masterutdanningen i helsefaglig 
utviklingsarbeid inneholder spesialemner for radiografer (nukleærmedisin, strålebiologi, strålevern og regelverk), 
men ikke for de andre helseprofesjonene. Tilsvarende fordypning med 10 ekstra studiepoeng i sykepleie vil kunne 
gi kompetanse som spesialsykepleier, noe som vil kunne rekruttere studenter.  
Det er vanskelig å se hvordan studieretning sykepleiefaglig fordypning er på samme nivå som ABIOK-•
utdanningene og hvordan denne utdanningen gir spesialsykepleierkompetanse. Hvordan kan studenter, pasienter, 
pårørende, arbeidsgivere og befolkningen for øvrig vite hvilken type kompetanse sykepleiere med denne 
mastergraden har etter endt utdanning? Det er vanskelig å få tak hva fordypningene/valgemnene inneholder. Er 
det fordypning i distriktssykepleie eller infeksjonssykepleie, som i utgangspunktet er på 20 studiepoeng med en 
ytterligere fordypning/spesialisering i disse?
Tittelen på utdanningene bør være tydelige og kommuniserbare med hensyn til kompetansen som oppnås etter •
endt utdanning.

Med vennlig hilsen
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