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Framtidens spesialist/avanserte 
utdanninger i sykepleie

NSFs politikk;

• Fremtidens spesialsykepleier skal ha en 
mastergrad

• Tverrfaglige mastergrader skal ha minst 30 
studiepoengs fordypning i sykepleie for å 
kunne gi tittelen spesialsykepleier



Oppdraget til Helsedirektoratet

• Gjennomgå dagens videreutdanningstilbud for sykepleiere
og vurdere om innholdet møter behovet i tjenestene

• Utrede etablering av en eller flere kliniske 
videreutdanninger på masternivå som møter behovet for 
breddekompetanse i tjenestene, både i kommuner og 
sykehus



Forankret

internasjonalt

Dagens 
utdanninger

Nåtidige og 
framtidige 

behov

Tidligere 
utdanninger

Et 
modellforslag:



Førende prinsipper for modellen

Nødvendig og tilstrekkelig 
spesialistkompetanse til hele 

landet

• Utdanninger tilpasset 
tjenestenes behov (nå og i 
framtiden)

• Mulig å utdanne i hele landet 
(elæringsmoduler, 
teorimoduler)

• Gi klinisk kompetanse

Standardisering og tydelighet

• Likhet i utdanningstilbudene, 
kliniske studier, forskning og 
faglitteratur, vurderingsformer 
og sluttkompetanse

• Tydelig innhold og 
sluttkompetanse, pasienter og 
arbeidsgivere

• Lagt til rette for sammenheng 
mellom utdanningssystemet og 
spesialistgodkjenning (eks. 
Nasjonale eksamener og 
grunnlag for resertifisering)

Sikre kompetanseutvikling, 
innovasjon og 

tjenesteutvikling

• Masternivå med mulighet til 
phd påbygning

• Nødvendig kunnskapsutvikling, 
innovasjon og nytenkning i 
sykepleie

• Utdanne egne undervisere og 
ledere
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• ABIOK

• Primærhelse (AKS)

• Forebyggende 
helsearbeid 
(Helsesøster)

• Jordmor *

• Akuttsykepleie (inklusiv 
Legevakt)

• * Jordmor forblir egen 
tittel (har autorisasjon) K
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• Moduler innen;

*Psykisk helse og rus

* Kardiologi

* Geriatri

* Diabetes

* Slag 

* Rehabilitering

* Hygiene

* Lunge

* Palliasjon

* Internasjonale moduler

*+ andre moduler

*Tverrfaglige utdanninger 
med 30 studiepoeng 
sykepleie
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g • Valg mellom 4 ulike 

områder;

• Forskning, innovasjon og 
tjenesteutvikling

• Utdanning, veiledning og 
helsepedagogikk

• Ledelse, 
kvalitetsforbedring og 
virksomhetsutvikling

• E-helse

MODELL FOR; VIDERE/MASTERUTDANNINGER I SYKEPLEIE



Helhetlige mastergrader i klinisk sykepleie
Felleskompetanse; (30 studiepoeng)
1. Forskningsmetode , statistikk  og vitenskapsteori (elæring/samlingsbasert)
2. Sykepleiens idegrunnlag (elæring)
3. Pasient og brukermedvirkning, samhandlings- og koordineringskompetanse i helsetjenesten (elæring)
4. Lovverk og politiske føringer (elæring)
5. Teamledelse (praktisk)
6. Fagutviklingsmetodikk (elæring)

Spesialistkompetanse (60 studiepoeng)
1. Naturvitenskapelige emner tilpasset spesialistområdet (inklusiv farmakologi og sykdomslære)
2. Sykepleieintervensjoner og metoder (inklusiv vurderingskompetanse) tilpasset spesialistområdet
3. Veiledende sykepleieplaner (beslutningsstøtte) og dokumentasjon innen spesialistområdet
4. Etiske dilemmaer tilpasset spesialistområdet

Kliniske studier (krav til perioder; studiepoeng/læringsutbytte) veiledede m/refleksjonsarbeid
1. Simuleringstrening
2. Sentrale sammensatte pasient, klient og pårørende situasjoner

Masteroppgave med spesialistfordypning (30 studiepoeng)



Modulbaserte mastergrader i klinisk sykepleie
Felleskompetanse; (30 studiepoeng)
1. Forskningsmetode, statistikk  og vitenskapsteori(elæring/samlingsbasert)
2. Sykepleiens idegrunnlag (elæring)
3. Pasient og brukermedvirkning, samhandlings- og koordineringskompetanse i helsetjenesten (elæring)
4. Lovverk og politiske føringer (elæring)
5. Teamledelse (praktisk)
6. Fagutviklingsmetodikk (elæring)

Fagspesifikke moduler ( 1 av 30 studiepoeng + flere mindre) eks; Geriatri, diabetes, kardiologi, hygiene mm
1. Naturvitenskapelige emner tilpasset modulene (inklusiv farmakologi og sykdomslære)
2. Sykepleieintervensjoner og metoder (inklusiv vurderingskompetanse) tilpasset modulene
3. Veiledende sykepleieplaner (beslutningsstøtte) og dokumentasjon innen modulene
4. Etiske dilemmaer tilpasset modulområdene

Kliniske studier (krav til perioder; studiepoeng og læringsutbytte) veiledede m/refleksjonsarbeid
1. Simuleringstrening
2. Sentrale sammensatte pasient, klient og pårørende situasjoner innen modulområdene

Masteroppgave med fordypning i største modulområdene (30 studiepoeng)



Mastergrader i strategisk kunnskapsutvikling

Felleskompetanse; (30 studiepoeng)
1. Forskningsmetode og statistikk, vitenskapsteori (elæring/samlingsbasert)
2. Sykepleiens idegrunnlag (elæring)
3. Pasient og brukermedvirkning, samhandlings- og koordineringskompetanse i helsetjenesten (elæring)
4. Lovverk og politiske føringer (elæring)
5. Teamledelse (praktisk)
6. Fagutviklingsmetodikk (elæring)

Faglig fordypning (30 eller 60 studiepoeng?)
1. Forskning, innovasjon og tjenesteutvikling 
2. Utdanning, veiledning og helsepedagogikk
3.  Ledelse, kvalitetsforbedring og virksomhetsutvikling
4.  E-helse

Inneholder prosjektarbeid/prosjektbeskrivelse, simulering, hospitering, samt veiledede praksisperioder 
m/refleksjonsarbeid innen veiledning, undervisning og ledelse.

Masteroppgave med spesialistfordypning (60 eller 30 studiepoeng avhengig av fordypning ?)



Veien videre
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Kartlegging av  
utdanningsstillin
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Vise mangel på 
spesialsykepleier
e
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Bidra til piloten med 
AKS sykepleiere i 
primærhelseteam

Følge tilskudds 
ordninger
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Nasjonal 
samordning av 
masterprogramm
er?

Bidra til     
sykepleiefaglige 
moduler i 
tverrfaglige 
videreutdanninger


