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Skole Navn studieansvarlig Utdanning lenker 

1. Universitetet 
i Stavanger  

Ida Mykkeltveit 
ida.mykkeltveit@uis.no 
 

Master i Spesialsykepleie AIO siden 2014. 
Opptak hvert år, 10 studenter på 
operasjonssykepleie. Ikke muligheter til 
«avbrutt master» (siden 2017).   

Operasjonssykepleie master | Universitetet i Stavanger 
(uis.no) 

2. Høgskolen i 
Østfold 

Astrid Wevling 
astrid.wevling@hiof.no 
 

NOKUT har akkreditert vår master, starter 
første master kull for operasjon høst 2022. 
Opptak nå i januar 2021 som videreutdanning, 
men legger til rette for at de kan bygge på til 
master. 

https://www.hiof.no/studier/programmer/hsvop-
operasjonssykepleie-videreutdanning-90-stp/  

3. Høgskolen 
Innlandet 

Marianne Stensvehagen 
marianne.stensvehagen@inn.no 
 

Videreutdanning innen operasjonssykepleie. 
Jobber for masterutdanning innen klinisk 
sykepleie. 

https://www.inn.no/studiehaandbok/studiehaandboeker/201
9-2020-studiehaandbok/studier/hsv-fakultet-for-helse-og-
sosialvitenskap/videreutdanninger/opr1m-videreutdanning-i-
operasjonssykepleie2  

4. Universitetet 
i Sørøst-Norge 

Anne Lind Jølstad 
Anne.Jolstad@usn.no 
 

Videreutdanning innen operasjonssykepleie. 
Jobber for masterutdanning innen 
operasjonssykepleie fra 2022. 

https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-
sosialfag/videreutdanning-i-operasjonssykepleie/  

5. Universitet i 
Agder 

Linda Iren Mihaila Hansen 
linda.hansen@uia.no 
 

Masterløp innen operasjonssykepleie, siden 
2012. 120 stp. Opptak annen hvert år. Historisk 
fleksibelt antall plasser 9 – 14. Avbrutt master 
fra 2020 etter vedtak i HOD og KD i tråd med 
bestemmelser i RETHOS-3  

https://www.uia.no/studieplaner/programme/MASTSSP  

6. Universitet i 
Nord  

Eli Eliassen 
Eli.J.Eliassen@nord.no  
 

Har en fordypning i operasjonssykepleie inn i 
master innen spesialsykepleie. Professor på 
fordypningen er Gudrun Rudolfsen. 

https://www.nord.no/no/studier/master-i-
spesialsykepleie  

7. Høgskolen på 
Vestlandet 

Grethe Dåvøy 
grethe.davoy@hvl.no  
 

Master i klinisk sykepleie med fordypning i 
operasjonssykepleie fra 2015. Master eller 
avbrutt master gis på alle campus dvs. Bergen, 
Førde og Haugesund. 
Har mulighet for PhD. 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2020h/ma-kso/  

8. Lovisenberg 
diakonale 
høgskole 

Wenche Oksavik 
 Wenche.Oksavik@ldh.no 
 
 
 

Videreutdanning innen operasjonssykepleie 
Masterløp for operasjonssykepleie er på 
handlingsplanen innen 3-5 år. 
Førstelektorkompetanse innen 2 år. 

https://ldh.no/studietilbud/videreutdanninger/vil-du-bli-
operasjonssykepleier  
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9. OsloMet Magnhild Vikan 
magnhil@oslomet.no  
Stein Ove Danielsen 
steinove@oslomet.no  

Videreutdanning i operasjonssykepleie. Det kommer en 
paraplymaster: «Master i Spesialsykepleie» som vil inkludere O i 
tillegg til AABIK (anestesi, akuttsykepleie, barn, intensiv og kardiologi). 
Programplanen er tilpasset masternivå og utdanningen vil bli en 
videreutdanning 90 stp som i dag, eller master 120stp, i tråd med ny 
forskrift for utdanningen som kommer (Rethos 3). Det er etablert en 
egen forskningsgruppe tilknyttet AABIKO som har førstekompetanse 
tilknyttet alle bokstavene. 

https://student.oslomet.no/videreutdanning-
operasjonssykepleie  
 

10. NTNU 
Trondheim 

Guri Rasmussen, Trondheim 
guri.rasmussen@ntnu.no 
 

Master i klinisk sykepleie fra høsten 2019. Den inkluderer ABIOK 
videreutdanningene. Sykepleiere kan søke på en videreutdanning eller 
de kan søke seg rett inn på master. Alle 90 studiepoeng 
i ABIO videreutdanningene er godkjent som en del av masteren. 
Mangler kun masteroppgaven på 30 stp 

https://www.ntnu.no/studier/vosp 
 

11. NTNU i 
Gjøvik 

Marie Nystuen 
Pettersen 
marie.n.pettersen@ntnu.no 
 

Master i klinisk sykepleie i Trondheim fra høsten 2019. Gjøvik har til 
og med 2018 hatt en klinisk master i sykepleie, den blir nå sentralisert 
i NTNU. 
 

https://www.ntnu.no/studier/vosp 
 

12. NTNU 
Ålesund 

Rigmor Hammer 
rigmor.hammer@ntnu.no  
 

Master i klinisk sykepleie fra høsten 2019. Den inkluderer ABIOK 
videreutdanningene. Sykepleiere kan søke på en videreutdanning eller 
de kan søke seg rett inn på master. Alle 90 studiepoeng 
i ABIO videreutdanningene er godkjent som en del av masteren. 
Mangler kun masteroppgaven på 30 stp 

https://www.ntnu.no/studier/vosp 
 

13. UIT Tromsø Unni Igesund 
unni.igesund@uit.no  
 

Operasjonssykepleie er en studieretning under Master i sykepleie. 
Studieretningen gjennomføres på heltid over 2 år. Den består av en 
opplæringsdel på 90 stp, som kvalifiserer til operasjonssykepleie, og 
en masteroppgave på 30 stp. 

https://uit.no/utdanning/yrker/yrke?p_doc
ument_id=172617  
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