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1954: Første spesialskoler i 
psykiatrisk sykepleie

Landsmøtet 2015:
Fremtidens 
spesialsykepleiere innen 
fagfeltet psykisk helse og 
rus skal ha utdanning på 
masternivå



Helsedirektoratet / HOD (des. 2017)
Er det behov for oppretting av nye 
videreutdanninger på masternivå?
• ....denne brukergruppen (psykisk 

helse + rusproblemer) er såpass
stor og med til tider så komplekse 
behov, at for å få en grundig nok 
forståelse av pasientens psykiske 
helse og kunne sette denne i 
sammenheng med den somatiske 
sykdommen, eller omvendt, trengs 
det en egen videreutdanning. 

• Men:
....Helsedirektoratet vil ikke 
anbefale en egen klinisk 
videreutdanning for sykepleiere i 
psykisk helse og rus. 



Hva ønsker tjenestene:
......Somatisk sykdom er en viktig årsak til tapte 
leveår hos personer med alvorlige psykiske 
lidelser.

Sykepleiere i psykisk helsevern og 
rusbehandling trenger høy sykepleiefaglig 
klinisk kompetanse. Dagens rammeplanstyrte 
videreutdanning i psykisk helse og rusarbeid 
har høy kvalitet for brukermedvirkning og 
tverrfaglig forståelse, men synes ikke å være 
tilfredsstillende for klinisk sykepleiefaglig 
kompetanse og praksis. For å ivareta behovet 
for sykepleiefaglig klinisk kompetanse skal det 
etableres en ny masterutdanning i psykisk 
helse- og rusarbeid rettet mot sykepleiere. 

(fra kap. 9.4.5. – november 2019)



Forslag,  kompetanseområder:

- Sykepleie til mennesker med psykisk 
lidelse og helseskadelig rusbruk
- Helse, psykisk lidelse og rusbruk
- Utvikling, organisering og ledelse
- Juss og etikk
- Årsaksforhold, omsorg og 
behandlingsmetoder

Stenstad, Skarstein, Rolland, Leegaard 
(2021)



Profilering = sykepleiefaglig kompetanseheving

Tverrfaglig master
• Flere høyskoler og universiteter 

tilbyr i dag tverrfaglig 
masterprogram innen psykisk 
helsearbeid eller psykisk helse og 
rus.

Sykepleiefaglig master
• Masterutdanning for sykepleiere innen 

psykisk helse, rus og avhengighet ..... 
tar sikte på å utdanne sykepleiere 8l 
avanserte kliniske spesialister (AKS) 
innen psykisk helse, rus og 
avhengighet i tråd med ICNs
retningslinjer for Advanced Prac8ce
Nursing.

www.nsf.no



15.03.2022
Forskri- om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet

- Inngår i RETHOS
prosjektet Fase 3



Vi er ved et 
vannskille. Nå.

• Formålet med utdanningen er å utdanne 
kandidater som skal gi avansert sykepleie 
for å bidra til bedre levekår, økt livskvalitet 
og livslengde for mennesker som har 
utviklet eller står i fare for å utvikle 
psykiske problemer, psykiske lidelser, 
rusmiddelproblemer eller andre 
avhengighetsproblemer eller -lidelser. 

Fra Forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og 
avhengighet

Master i sykepleie innen psykisk 
helse, rus- og 
avhengighetsbehandling:
en helhetlig masterutdanning
for sykepleiere

Master i avansert klinisk 
allmennsykepleie:
Fullt masterstudium, 120 stp
Spesialisering i sykepleie
Spesialistgodkjenning



Hvor skal kompetansen komme til nytte?

- Kommunehelsetjenesten
- Gruppepraksis / primærteam
- Responsteam 
- Lavterskeltilbud, marginaliserte grupper
- Nye roller?

- Spesialisthelsetjenesten
- Inntak
- Poliklinikk
- Komplekse situasjoner
- «Eksperter i team»?

- Konsulterende roller
- Tjenesteutvikler
- Styrke forskningssvake områder



15.06.2022

Statsråd Ingvild Kjerkol:

Innlegg på Storbykonferanse for 
eldreråd 2022: Aldersvennlige 
byer og nærområder

.........vi har enda en vei å gå før vi 
når målet om å sikre helhetlige 
pasientforløp med godt samarbeid 
mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten.
I januar varslet jeg en klar endring i 
retning på det som har vært 
nasjonal helse- og sykehusplan. 
Den skal nå hete nasjonal helse 
og samhandlingsplan.



Hvorfor engasjerer LDH seg i spesialiteten?



- Kompetanse for en 
helsetjeneste i 
omstilling
- God helse for alle i 
storbyen



Master i sykepleie innen 
psykisk helse, rus og avhengighet:
• Bygger på bachelor i sykepleie, kvalifiserer til en avansert 

sykepleierrolle
• LDHs tilnærming: AKS-profil som samlende ambisjon og grunnlag for 

samarbeid mellom spesialister. 
• Inneholder 

• Sykepleiefaglig kompetanse for spesialiteten(e)
• Etikk og lovkunnskap
• Relasjonskompetanse, kommunikasjon og samhandling
• Praksisstudier
• Faglig ledelse, helsepedagogikk, innovasjon
• Vitenskapsteori, forskningsmetode, formidling, selvstendig forskningsarbeid



Utdanningen trenger rollemodeller, lærere, 
forskere, praksisveiledere

• Velkommen til å bidra!
• Hvor er rollemodellene?

• Klinisk ekspertkompetanse
• Veileder og underviser
• Leder og samhandler
• Forsker og utvikler

• Mål = studiestart: 2023/2024



Felles interesse: 
å øke forskningsaktiviteten innen spesialiteten 
Denne konferansen adresserer 
formålet med utdanningen
• Hva er adekvat, 

kunnskapsbasert helsehjelp?
• Hvilke forebyggende tiltak har 

prioritet?
• Hva er beste 

utdanningspraksis for denne 
spesialiteten?



Takk for 
oppmerksomheten!

- og ta gjerne kontakt:
lars.mathisen@ldh.no

mailto:lars.mathisen@ldh.no

