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Høringssvar: Dokument 19/01540-1 Invitasjon til høring på masterstudium i klinisk sykepleie ved VID vitenskapelige
høgskole sendt fra VID vitenskapelige høgskole
Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for invitasjonen til å delta på høring om masterstudium i klinisk sykepleie ved
VID. På grunn av den korte høringsfristen har NSF konsentrert seg om det som gjelder faglig innhold og organisering av
studiet. Tilbakemeldingene er organisert ut i fra ønske om struktur i høringsbrevet.
1a) Relevans
Det er et stort behov for å styrke og videreutvikle kompetansen hos sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene. Det er
særlig behov for styrket klinisk kompetanse i kommunene. NSF vil derfor berømme VID for arbeidet med å utvikle
studieplaner med kommunehelseprofil for master i klinisk sykepleie. Økt masterkompetanse i kommunehelsetjenesten
vil helt klart bidra til et bedre tilbud til pasienter med multisykdom, og bedre koordinering og ivaretakelse av pårørende
og kollegaers behov for veiledning og undervisning.
Norsk Sykepleierforbund ønsker avanserte kliniske spesialutdanninger på mastergradsnivå. Utdanningene må sikres lik
nasjonal standard slik at sluttkompetansen til sykepleierne er den samme uansett hvilken høgskole eller universitet som
tilbyr utdanningene. NSF stiller spørsmål ved om hensikten med og innholdet i studieplanene for de ikke
rammeplanstyrte utdanningene er såpass likt det Kunnskapsdepartementet foreslår i forslag til forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie at studieplanene bør revideres på bakgrunn av
denne forskriften når den etter planen trer i kraft 1. januar 2020. NSF oppfordrer til å samarbeide på tvers av
institusjonsgrensene for å sikre likeverdige utdanningstilbud med tilstrekkelig kompetanse uavhengig av geografisk
tilknytning.
1b) Omfang av praksisstudier
Det er kun kreft- og helsesykepleie, som begge er styrt av rammeplan, som har praksisstudier av tilstrekkelig omfang,
med henholdsvis 12 og 10 ukers obligatorisk praksis. De andre studietilbudene har mellom 4 og 8 ukers praksis. NSF
stiller spørsmål ved om dette er tilstrekkelig til at studiene kan sies å være kliniske utdanninger på masternivå.
Omfanget av praksis er langt unna Kunnskapsdepartementets forslag i forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og rammeplaner for studier på samme nivå.
Studieplan for studieretning helsesykepleie beskriver gjennomføring og vurdering av praksisstudiene i tilstrekkelig grad.
NSF savner tilsvarende informasjon om hvordan studentene skal følges opp og vurderes under praksisstudiene i de fem
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andre studieplanene. NSF setter spørsmål ved om semesteroppgave og skoleeksamen er grunnlag nok for å vurdere
praksis.
NSF ønsker også at hvordan veiledningen i praksis skal foregå beskrives nærmere. Det er kun de to rammeplanstyrte
studieretningene som nevner at praksis skal være «veiledet». Av disse igjen er det bare studieplan for helsesykepleie
som stiller krav til veiledningen.
Samtlige studieplaner mangler informasjon om praksisstudier i del to, masterpåbyggingen. Det står skrevet at det skal
være praksis, men det er ikke spesifisert hvorvidt denne er obligatorisk eller av hvilket omfang og varighet den skal
være. Det er også uklart hva som menes med «observasjon/praksis i en helsetjenestekontekst».
2) Organisering og oppbygging av studiet
Studieplanene er bygget opp slik at studiene i utgangspunktet avsluttes uten mastergrad. Så vidt NSF forstår må
studentene for å ta hele masterutdanningen på 120 studiepoeng søke om plass på masterpåbyggingen i et eget opptak
etter at de første 60 studiepoengene er fullført.
Utviklingen i helsetjenesten tilsier at kunnskaps- og kompetansebehovene fremover vil fortsette å øke. Sykepleiere må
kunne jobbe kunnskapsbasert og bidra til at ny kunnskap tas raskt i bruk i tjenestene, og masterkompetanse er
avgjørende for å lykkes med dette. NSF kan derfor ikke bifalle studieplaner som understøtter en politikk om at
sykepleiere ikke trenger å fullføre sine masterløp. NSF foreslår derfor at det ved søknad til studiene gis opptak til hele
studieløp på 120 studiepoeng.
Studieretning for kreftsykepleie tilbys både på hel- og deltid. De resterende utdanningene tilbys kun på deltid, med til
sammen seks semestre. Dette gir lange studieløp. NSF mener at det også bør være mulig å ta studiet på heltid slik at
studenten ikke må bruke tre år på å ta en mastergrad. Heltidsstudier vil også føre til at helse- og omsorgstjenestene
raskere får masterkompetente sykepleiere ut i kommunene, og sørge for at pasienter og pårørende får det tilbudet de
har rettmessig krav på.
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