
1

KOMPETANSE-
BESKRIVELSEN

BESKRIVELSE AV KREFTSYKEPLEIERS 
KOMPETANSE, FUNKSJON OG ANSVAR

KONTAKTPERSON:
Tuva Sandsdalen, fakultet for helse og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
Telefon: 62430226 Mobil: 95283802
E-post: tuva.sandsdalen@inn.no
Besøksadresse: Hamarvegen 112, 2406 Elverum

Tuva Sandsdalen, spesialsykepleier og førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet
Trude Haugland, sykepleier og førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
Mona Grytten, kreftsykepleier, OUS Radiumhospitalet og tidligere leder for 
Norsk sykepleieforbunds Faggruppe for kreftsykepleie (FKS)
Sigrid Skarholt, kreftsykepleier/koordinator, Skien Kommune
Marte Lie Perminow, kreftsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hospice 
Sangen, Hamar
Ellen Karine Grov, sykepleier, professor ved OsloMet - storbyuniversitetet og 
professor II ved Høgskulen på Vestlandet,  campus Førde



KREFTSYKEPLEIE 01 - 2020 3

En endelig versjon av kompetansebeskrivelsen 
(4) ble lagt frem på Generalforsamlingen for 
kreftsykepleiere 11. september 2019. Der ble det 
stemt mellom to versjoner. En versjon med et 
forslag til kriterier for spesialistgodkjenning og en 
versjon uten dette, men med en tekst om at dette 
vil Faggruppe for kreftsykepleiere arbeide videre 
med. Forslaget uten kriterier for spesialistgod-
kjenning ble godkjent.

RESULTAT
Sluttkompetansebeskrivelse for kreftsykepleiere
I sluttkompetansebeskrivelsen for kreftsykepleier 
har vi lagt til grunn Nasjonalt kvalifikasjons-
rammeverk sine læringsutbytter på avansert 
nivå (nivå 7, master) og organisert beskrivelsen 
i områdene kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse. Vi gjengir sluttkompetansebeskri-
velsene som ble godkjent på Generalforsamling 
for kreftsykepleiere 2019.

KUNNSKAPER FERDIGHETER GENERELL KOMPETANSE

Tabell 1 - Sluttkompetansebeskrivelser for kreftsykepleie

Kreftsykepleier har:
A) spesialisert kunnskap om onko-
logi, kreftbehandling og seneffekter 
samt pasient og pårørendes opplevel-
ser med kreftsykdom, behandling og 
omsorg.
B) spesialisert kunnsap om forebyg-
ging, utredning/behandling, reha-
bilitering og lindring for pasienter/
personer med risiko for eller som 
har eller har hatt kreftsykdom, samt 
kritisk og/eller kronisk syke med 
komplekse og sammensatte sykdom-
mer som har behov for kreftsykeplei-
ers kompetanse.
C) avansert kunnskap om samar-
beidsforskning og kunnskapsbasert 
praksis for å medvirke i forskning og 
utvikling av kreftsykepleie og egen 
kompetanse.
D) avansert kunnskap i kvalitetsutvik-
lingsarbeid og kunnskap for å ivareta 
pasientsikkerhet.

Kreftsykepleier har ferdigheter:
A) i klinisk utøvelse, derav bruk av 
medisinsk-teknisk utstyr og prosedy-
re- og retningslinjebasert praksis
B) til å utøve person- og familie-
sentrert tilnærming til pasienter og 
pårørende
C) for å utøve tverrfaglig samarbeid 
og samhandling på alle nivåer i 
helsetjenesten
D) til utdanning, veiledning og 
undervisning innen kreftsykepleie/
kreftomsorg
E) til etisk og faglig forsvarlig bruk av 
innovasjon, helseteknologi og digital 
kompetanse
F) som grunnlag for å vurdere og 
ta beslutninger i avansert klinisk 
sykepleie.

Kreftsykepleier har generell kompe-
tanse:
A) for å utføre helhetlig, kvalitetsmes-
sig, etisk og faglig forsvarlig sykepleie 
til kreftsyke og deres pårørende i alle 
aldre og i alle faser av sykdommen, 
for pasienter i alle nivåer av helsetje-
nesten
B) til å lede og koordinere sykepleie 
til pasienter med kreft

Hentet fra: Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar (4).

INTRODUKSJON

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring (NKR) (1) beskriver læ-
ringsutbyttebeskrivelser for ulike trinn av 

norsk og europeisk utdanning. Målet med denne 
tilpasningen er mobilitet av studenter og yrkes-
utøvere. Slik kan f.eks. sykepleiere gjennomføre 
deler av sin utdanning i land som tilbyr samme 
utdanning og ha mulighet til å utøve sin profe-
sjon eller disiplin i land som har samme over-
ordnede kriterier og læringsutbyttebeskrivelser. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etterspurt 
spesifikke sluttkompetansebeskrivelser for utdan-
ninger på videreutdanning/masternivå, noe som 
kan betraktes som en spesifisering av de generelle 
læringsutbyttebeskrivelsene på nivå 7 i NKR. 

Formålet med sluttkompetansebeskrivelsene for 
denne målgruppen av sykepleiere, er å ivareta og 
konkretisere spesialsykepleierens særegne kompe-
tanse, funksjon og ansvar for å ivareta en enhet-
lig forståelse av kompetansen til kreftsykepleier 
i klinisk praksis, i utdanning av kreftsykepleiere 
og for pasienter med kreft og deres pårørende. 
Kreftsykepleieren har kvalifikasjoner til å ivareta 
personer i alle aldre som har, har hatt eller har 
økt risiko for kreft (2, 3).  Kreftsykepleierens 
kvalifikasjoner, i form av kunnskaper, ferdig-
heter og generell kompetanse, skal i tillegg til å 
ivareta den som har kreft også ivareta pårørende. 
Kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområder 
omfatter alle ledd i kjeden av et kreftforløp. Det 
er utarbeidet pakkeforløp for kreft, og i noen sli-
ke beskrivelser er kreftsykepleiers rolle beskrevet 
(eksempelvis Pakkeforløp for brystkreft). Kreftsy-
kepleiers arbeidsområder er knyttet til utredning, 
behandling, lindring, rehabilitering, undervisning 
og veiledning, forskning og utviklingsarbeid og 
ledelse av kreftsykepleierens fagområde (3).

Sluttkompetansebeskrivelse for kreftsykepleie ble 
initiert av NSF’s Fagruppe for kreftsykepleiere 
(FKS) og er utarbeidet av en arbeidsgruppe for 
å eksemplifisere en slik beskrivelse (4). Sluttkom-
petansebeskrivelsen bygger på ulike ramme-
dokumenter samt nasjonale og internasjonale 
beskrivelser av hva slik utdanning vektlegger. 
Denne artikkelen viser arbeidsprosessen og slutt-
kompetansebeskrivelsen med temaområder for 
kreftsykepleie på nivå 7, masternivå i NKRV.  

PROSESS
Arbeidsgruppen besto av kreftsykepleiere i kli-
nisk praksis fra både kommune- og spesialisthel-
setjenesten samt undervisere og forskere innen 
kreftsykepleie. Sentrale personer og organisasjo-
ner i fagmiljøet ble invitert til å delta. Arbeids-
gruppens seks deltagere hadde bred kompetanse 
og erfaring fra kreftsykepleie i klinisk praksis og/
eller videreutdanning og mastergradsutdanning 
i kreftsykepleie og forskning innen relevante 
fagområder for kreftsykepleie. 

Det var ønskelig at den norske kompetansebe-
skrivelsen skulle være fremtidsrettet og i tråd med 
sentrale nasjonale og internasjonale føringer og 
behov. Utarbeidelse av kompetansebeskrivelsen 
for kreftsykepleiere startet med en gjennomgang 
av sentrale føringer for kreftsykepleiere i Norge, 
et utvalg av offentlige dokumenter som omhand-
let behov for kreftsykepleie nå og i fremtiden 
samt aktuelt lovverk og etiske retningslinjer (1, 
2 – 22), samt internasjonale føringer og kom-
petansebeskrivelser for kreftsykepleiere (23-26). 
I tillegg ble kompetansebeskrivelser som var 
utarbeidet for andre grupper av spesialsykeplei-
ere i Norge, gjennomgått (27-28). Utarbeidelsen 
av kompetansebeskrivelsen startet i august 2018 
og ble sluttført i juni 2019.

Kompetansebeskrivelsen ble sendt ut på høring. 
Høringsinstansene var utvalgt ved at de var 
brukerorganisasjoner og sentrale aktører som 
kunne representere pasienter med kreft, deres 
pårørende og kreftsykepleiere i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten og undervisere i kreftsy-
kepleie ved universitet og høgskoler, representert 
fra alle deler av landet. Følgende instanser deltok 
i høringen: Kreftomsorg Rogaland, Pårørende-
senteret, Kreftforeningen, Kreftrehabilitering 
- Nettverk for forskning og fagutvikling innen 
kreftrehabilitering, Norsk Palliativ Forening, 
Hospice Lovisenberg, høgskoler og universitet - 
representert i nettverk for undervisere i kreftsyke-
pleie, hovedstyret (2017-2019) og lokallagsledere 
i NSFs Faggruppe for kreftsykepleiere (FKS), stu-
dentorganisasjoner – representert ved NSF-stu-
dent. Alle instansene responderte med innspill til 
arbeidsgruppen med unntak av Kreftforeningen 
og studentrepresentanten i NSF. Innspillene 
var konstruktive. Kompetansebeskrivelsen ble 
revidert på bakgrunn av innspillene fra høringen.
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Spesialistgodkjenning av kreftsykepleiere
Som andre spesialutdanninger for sykepleie, som anes-
tesi- og helsesykepleie er sluttkompetansebeskrivelsen 
knyttet opp mot kriterier for spesialistgodkjenning. I lov 
om helsepersonell, stilles det krav til selvstendig ansvar 
for vedlikehold og oppdatering av spesialistkompetanse. 
På lik linje med master i avansert klinisk allmennsyke-
pleie (29) har arbeidsgruppen foreslått at det arbeides 
videre med å utarbeide autorisasjon og spesialistgod-
kjenning for kreftsykepleiere for å sette etterutdanning 
og oppdatering av spesialistkompetanse i system. 

DISKUSJON
Sluttkompetansebeskrivelse og utdanningsforløp
Kreftsykepleieren har spesialisert kunnskap og kan ut-
øve avansert faglig forsvarlig sykepleie til pasienter med 
kreft i alle aldre og alle faser av sin sykdom, og sikre at 
pasienten får et faglig forsvarlig behandlingstilbud og 
oppfølging i overensstemmelse med etiske retningslinjer 
og lovverk. I flere land, eksempelvis Storbritannia, Sve-
rige og Norge, er kreftsykepleie en sykepleiespesialitet 
rettet mot en spesifikk diagnosegruppe. Bakgrunnen for 
denne spesialiteten er det store behovet for spesialkunn-
skap for å kunne ivareta kreftsykepleie til en pasient-
gruppe som mottar avansert kreftbehandling. Som et 
eksempel har kreftsykepleiere definerte og delegerte 
funksjoner knyttet mot eksempelvis iverksettelse av 
behandlingsstrategier som kjemoterapi og immuntera-
pi. Denne spesialkompetansen er nødvendig da stadig 
flere blir diagnostisert med kreft (30) og mottar avansert 
kreftbehandling. Flere lever med kreft og seneffekter 
etter kreft eller kreftbehandling (30, 31) og kreft er den 
diagnosen flest dør av i Norge (32). Et økende antall 
eldre med kreft som har sammensatte helseproble-
mer og komorbiditet er en utfordring for fremtiden 
(9). Utdanningen av kreftsykepleiere har til hensikt å 
utdanne kvalifiserte yrkesutøvere som kan bidra til å 
møte konsekvensene av økning i antall personer med 
kreftsykdom, og følge opp disse pasientene som ofte 
har sammensatte helseproblemer, på en kvalitetsmessig 
og forsvarlig måte. Tidligere har utdanningen vært 
regulert av en rammeplan (2). Det vedtatte kvalifika-
sjonsrammeverket for utdanning (1) medførte behov 
for å beskrive og konkretisere den spesifikke sluttkom-
petansen en kreftsykepleier skal inneha på et avansert 
nivå (masternivå) og implementere videreutdanning 
av kreftsykepleiere til et masterforløp. Dette manglet i 
tidligere rammedokumenter av 2005 siden kvalifika-
sjonsrammeverket ikke ble fastsatt i Norge før i 2011. 
Sluttkompetansebeskrivelsen som ble utarbeidet av 
arbeidsgruppen, bygger på tidligere rammeplan, samt 
nasjonale og internasjonale føringer og kompetanse-
beskrivelser. Utdanningsforløpet for kreftsykepleie er 
foreslått modulbasert i emner som er vesentlige for å 
kunne oppnå sluttkompetansebeskrivelsen; gjennom-
føring av spesialistutdanning i kreftsykepleie (spesialist-
nivå) og master i kreftsykepleie. Når videreutdanning 
av kreftsykepleie skal implementeres i masterprogram, 
er det dermed vesentlig at masterløpet inneholder de 
spesifikke emnene relatert til kreftsykepleie og at den 

avsluttende masteroppgaven er relevant for kreftsyke-
pleie, slik at spesialistkompetansen til kreftsykepleiere 
ivaretas.

Spesialistkompetanse og spesialistgodkjenning
Master i avansert klinisk allmennsykepleie, som 
nylig har oppnådd spesialistgodkjenning, bygger på 
fire innbyrdes avhengige kompetanseområder (33); 
Fordypning i klinisk vurderings-, handlings- og beslut-
ningskompetanse, fordypning i kunnskaper om sykdom 
og helse, faglig ledelse og tjenestekoordinering og kunn-
skapsbasert fagutvikling og tjenesteforbedring. Dette er 
områder der sluttkompetansebeskrivelsene reflekterer 
spesialistkompetansen. Disse fire områdene er i tråd 
med kompetanseområdene nedfelt for kreftsykeplei-
ere (4), men da rettet mot en spesifikk pasientgruppe. 
Kreftsykepleieren må eksempelvis kunne iverksette 
tiltak for å bedre pasientens tilstand, eventuelt henvise 
pasienten til fastlege eller annet helsepersonell, samt 
vurdere om pasienten bør overføres til mer avanserte 
nivå i helsetjenesten for videre undersøkelser. Vedli-
kehold og oppdatering av relevant kunnskap om syk-
domsområder, vurderings- og handlingskompetanse, 
bruk av oppdaterte retningslinjer og kartleggingsverk-
tøy er nødvendig for å vurdere og syntetisere informa-
sjon om pasienter i komplekse situasjoner. Den økende 
grad av kompleksitet i behandling og oppfølging av 
pasienter med kreft og ansvaret dette innebærer for 
kreftsykepleier i å opprettholde og oppdatere sin kom-
petanse gjør at autorisasjon og spesialistgodkjenning for 
kreftsykepleiere er nødvendig for å sette etterutdanning 
og oppdatering av spesialistkompetanse i system.

KLINISK IMPLIKASJON 
I regi av NSFs faggruppe for kreftsykepleiere har 
arbeidsgruppen utarbeidet sluttkompetansebeskri-
velser for kreftsykepleiere i Norge. Det er skissert et 
tregradig utdanningsforløp der spesialutdanning av 
kreftsykepleiere er implementert i et masterløp. I tillegg 
ble det på Generalforsamlingen for NSF’s faggruppe 
for kreftsykepleiere, 2019, vedtatt å arbeide videre for 
spesialistgodkjenning for kreftsykepleiere i Norge.
Beskrivelse av sluttkompetanse for kreftsykepleiere på 
et avansert nivå i rammen av en masterutdanning, 
er av betydning for å konkretisere kreftsykepleieres 
særegne og spesialiserte kompetanse. Dette er viktig 
for å tydeliggjøre og ivareta en enhetlig forventning 
og forståelse av hvilken kompetanse en kreftsykepleier 
skal inneha i klinisk praksis og gi føring for utdanning 
av kreftsykepleiere. En slik beskrivelse er viktig for å 
veilede kreftsykepleiere i møte med pasienter med kreft 
og deres pårørende, i undervisning, forskning og fagut-
vikling av sykepleie for denne pasientgruppen og for å 
støtte arbeidsgivere ved ansettelse av kreftsykepleiere. 
Sluttkompetansebeskrivelsen gir føring til universiteter 
og høgskoler for å sikre ensartet faglig nivå. Videre 
er en spesialistgodkjenning viktig å arbeide videre 
med i formalisering av vedlikehold og oppdatering av 
kompetanse.
Kunnskapsdepartementet har initiert utarbeidelse 
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Sluttkompetansen konkretiseres videre under kom-
petanse-, funksjon- og ansvarsområdene til kreftsyke-
pleier: kreftsykepleie til pasienter med kreft og deres 
pårørende, kompetanseutvikling, undervisning og 
veiledning, forskning og kvalitetsutviklingsarbeid og 
administrasjon og ledelse. I denne inndelingen blir 
sluttkompetansebeskrivelsene relatert og konkretisert til 
kreftsykepleierens funksjonsområder (4). 

Utdanningsforløp i kreftsykepleie
Bolognaprosessen, som er en prosess for standardi-
sering av høyere utdanning i Europa, endte med en 
europeisk definisjon av livslang læring og utdannings-
løp (1) som sikrer mobilitet mellom landegrenser og 
har en tredelt inndeling av utdanningsforløp: bachelor, 
master og ph.d. Tidligere videreutdanninger er definert 
på bachelornivå, men de siste ti årene har mange 

universiteter og høgskoler bearbeidet læringsutbytter 
for emner i tidligere videreutdanninger til masternivå 
(nivå 7 i NKRV) eller innlemmet videreutdanninger i 
eksisterende eller nye masterprogrammer. Modellene 
og masterprogrammene kan være ulike, men lærings-
utbyttebeskrivelsene er i dette arbeidet revidert og til-
ordnet masternivå. Sluttkompetansebeskrivelsene som 
ble definert for kreftsykepleie og godkjent på general-
forsamlingen i 2019, er en konkretisering av overordne-
de læringsutbyttebeskrivelser som er definert i univer-
siteter og høgskoler som har kreftsykepleieutdanning. I 
dette arbeidet ble det utarbeidet en veiledende modell 
for et tregradig utdanningsforløp (bachelor, master og 
ph.d.), med spesifikke studiepoenggivende emner som 
ivaretar spesialistutdanning som kreftsykepleier i et 
masterløp (Tabell 2). 

Avhandling med tema innen 
kreftsykepleie

Tabell 2 - Tregradig utdanningsforløp i kreftsykepleie

Hentet fra: Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar (4). STP = studiepoeng

120

10

10

10

20

Klinisk praksis

Klinisk praksis

Kreftsykepleie

Metodeemne 2
Masteroppgave

Ph.d. i sykepleiefag

NIVÅ I UTDANNINGS-
LØPET

HOVEDOMRÅDER SPESIFISERING STP

Master i kreftsykepleiefag
(120 sp inklusive spesialist-
utdanningen)

Spesialistnivå (tidligere vide-
reutdanning i kreftsykepleie) 
(60 studiepoeng)

Valgfritt emne med relevans for 
masterprogrammet og kreftsyke-
pleiefag (fra en høgskoles/univer-
sitets portefølje)

Klinisk praksis (inklusive 
simulering)

Klinisk praksis (inklusive 
simulering) i spesialist- og kommune-
helsetjenesten

Kompetanse-, funksjons- og ansvars-
områder i kreftsykepleie

Kreftsykepleie relatert til utredning/
behandling og lindring/palliasjon

Kreftforebygging, rehabilitering og 
oppfølging av kreftoverlevere med 
seneffekter

10

10

10

10

180

Metodeemne 1

Bachelorutdanning (180 studie-
poeng) Autorisert sykepleier
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av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagut-
danningene (RETHOS) og arbeidet med forslaget til 
nasjonale faglige retningslinjer for spesialutdanning av 
kreftsykepleiere er igangsatt. Sluttkompetansebeskrivel-
sen for kreftsykepleiere som ble vedtatt på Generalfor-
samlingen i Faggruppe for kreftsykepleiere, 2019, antas 
å bli et viktig grunnlag for dette arbeidet.
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