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Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)
Varighet: 3 år 
Studiepoeng: 120 
Organisering: Deltidsstudium 
Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet 

Programnavn: 
Avansert geriatrisk sykepleie (bokmål) 
Avansert geriatrisk sjukepleie (nynorsk) 
Advanced geriatric nursing (engelsk) 

Gradsnavn: 
Master i avansert geriatrisk sykepleie (bokmål)
Master i avansert geriatrisk sjukepleie (nynorsk)
Master of Science in Advanced Geriatric Nursing (engelsk)
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Undervisning og eksamen
Et semester i utlandet
Studiekvalitet
Jobb og videre studier
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Hvorfor velge dette programmet?
Studieprogrammet gir erfarne sykepleiere klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innenfor
geriatri. Dette fagområde blir stadig viktigere i det norske samfunnet, siden antall eldre over 80 år
fortsetter å øke. Studiet er deltid, slik at det er mulig å kombinere med jobb.

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse gjennom å
få:

et utdypende teoretisk grunnlag for utøvelse av avansert klinisk sykepleie av syke gamle
videreutvikle sine praktiske ferdigheter gjennom varierte veiledede kliniske studier
øke sin kompetanse i å anvende vitenskaplige tilnærminger i fagutøvelse, fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring
i klinisk sykepleie.

Hensikt med studiet 
Flere eldre vil bety stadig mer interessante og betydningsfulle arbeidsoppgaver for spesialiserte sykepleiere. Hensikten med
studiet er å utdanne avanserte kliniske sykepleiere til arbeid med eldres helse- og sykdomsutfordringer, med primært fokus
på de kommunale helsetjenestene.

Fokus i studiet 
Studiet vil ha fokus på hvordan en kan legge til rette for og bidra til individuelt tilpassede helsetjenester, smidige
pasientforløp, helsehjelp på riktig nivå og økt pasientsikkerhet. For at helsetilbudet skal fungere bra, vektlegges den eldres
deltakelse og medvirkning.

Hva lærer du?
Læringsmål og læringsutbytte for programmet
Studentene vil videreutvikle sin kompetanse i å:

kartlegge, vurdere, bedømme og iverksette tiltak i forhold til vanlige helseproblemer og sykdomstilstander hos eldre
konsultere og samhandle på en kunnskapsrik og profesjonell måte med andre medisinske og helsefaglige profesjoner
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arbeide i nær dialog med den eldre og deres pårørende ut fra et medvirkende perspektiv
initiere og delta i klinisk FoU-arbeid
veilede og lære opp annet personell
koordinere og følge opp medisinsk og helsefaglig behandling

Målgruppe
Programmet retter seg mot sykepleiere som har klinisk erfaring og er interessert i å utdanne seg videre på deltid for å
kunne arbeide med avansert sykepleie til eldre pasienter.

Hvordan søke på dette studiet?
Det er opptak en gang i året.
Søknadsfristen er 15. april.

Du registrerer søknad om opptak til dette studieprogrammet i SøknadsWeb .

Søkere uten norsk personnummer kan ikke bruke SøknadsWeb, men må kontakte programmet for informasjon om
søkeprosessen.

I tillegg til å registrere deg i søknadsweb, må du fylle ut "søknadsskjema" og legge ved en skriftlig redegjørelse på maks. en
A-4 side med beskrivelse av motivasjon for dette studiet, egen fag/forskningsinteresse og planer for gjennomføring.

Skjema for generell studiekompetanse sendes med dersom du ikke er tilkjent generell studiekompetanse ved et norsk
universitet.

Søknad med alle vedlegg må være innsendt til . . . . . .innen søknadsfristen 15. april

Antall studieplasser: 15

Opptakskrav
Grunnlag for opptak til dette studiet er:
Generell studiekompetanse 
Treårig sykepleierutdanning på høgskolenivå (bachelor)
Karaktersnittet må være C eller bedre.

I tillegg kreves.

offentlig godkjenning som sykepleier
minimum tre års klinisk praksis i 100 % stilling eller tilsvarende

Vi viser til Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo

Rangeringsregler
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser, skjer opptak på grunnlag av gjennomsnittet av karakterer i
grunnutdanningen, med tillegg av eventuelle utdanningspoeng for relevant utdanning. Det gis 1 utdanningspoeng for 60
studiepoeng/20 vekttall ut over opptaksgrunnlaget. Det kan maksimalt gis 2 utdanningspoeng. Bare studieenheter med minst
10 studiepoeng/3 vekttall kan regnes med under utdanningspoeng.

Søkere kan rangeres høyere enn poengberegning alene tilsier, dersom de viser en særlig interesse og egnethet for studiet.
Dette vil bli vurdert skjønnsmessig ut fra søkerens egen fremstilling (skriftlig og i eventuelt intervju).

Innpassing av annen utdanning
Dersom du allerede har utdanning fra UiO eller fra et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i graden din. Du
kan få innpasset både norsk og utenlandsk utdanning. Vi foretar en faglig vurdering av om den tidligere utdanningen kan
innpasses.

Du kan søke fritak fra Modul B, Modul C og deler av Modul D dersom du kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. Fritak
fra deler av studiet blir vurdert på bakgrunn av individuell søknad.

Oppbygging og gjennomføring
Studiet er organisert som et deltidsstudium som kan gjennomføres på tre år. Studiet leder fram til graden master i avansert
geriatrisk sykepleie. 
Du må regne med å studere på heltid i det første semesteret.
Studiet organiseres med undervisning og kliniske studier i ukesamlinger. Det stilles krav om selvstendig arbeid mellom
samlingene.
Det siste semesteret er satt av til arbeid med masteroppgave. Som ledd i arbeidet med oppgaven får du veiledning
individuelt og i gruppe og det er obligatorisk deltakelse i oppgaveseminarer.

6. semester Masteroppgave

5. semester GER5002 Avansert sykepleie II

GER4020

https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=uio
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/gsk-skjema.pdf
http://www.uio.no/studier/opptak/gsk/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090317-0388.html
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4. semester
Vitenskapsteori

GER4021 Metode

3. semester
GER5001
Avansert

sykepleie I (forts)

GER4011 Kvalitetsarbeid i
sykepleietjenesten

2. semester
GER5001
Avansert

sykepleie I

GER4003
Farmakologi

GER4002
Sykdommer hos

eldre (forts)

1. semester GER4001 Normal
aldring

GER4002 Sykdommer hos eldre GER4010 Sykepleieteori og
verdigrunnlag

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studiet består av fem moduler. Modulene består av følgende emner

Modul D:
GER4001 Normal aldring
GER4002 Sykdommer hos eldre
GER4003 Farmakologi

Modul A:
GER5001 Avansert sykepleie I
GER5002 Avansert sykepleie II

Modul B:
GER4010 Sykepleieteori og verdigrunnlag
GER4011 Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten

Modul C:
GER4020 Vitenskapsteoori
GER4021 Metode

Modul E Masteroppgaven
Arbeidet med masteroppgaven starter med at studenten tidlig i studieløpet velger tematikk for masteroppgaven og
arbeider med denne tematikken som valgfri spesialisering innefor en del av de tidligere emnene.

Undervisning og eksamen
Tid og sted
Tid og sted for undervisning og eksamen finner du på emnenes semestersider. Se oversikten over emner ved UiO.

Undervisning og læringsformer
Læringsformene som benyttes gjennom studiet er valgt ut fra en tenkning om at studentene skal videreutvikle seg som
analytiske, selvstendige og innovative kliniske sykepleiere som skal fungere som gode samarbeidspartnere for både
pasienter, pårørende og andre medisinske og helsefaglige profesjoner. Det veksles mellom individuelle arbeider og
gruppearbeid/ teamarbeid der en på ulike måter utfordrer den enkelte students verdier, holdninger, erfaringer, kunnskaper,
kreativitet og samspill. Læringsaktiviteten vil foregå ved hjelp av studiesamlinger i klasserom, i øvingsavdelinger og i klinikk,
og ved hjelp av IKT og nettbasert undervisning og veiledning.
Andre eksempler på læringsformer som vil bli brukt er: forelesninger, selvstudie, studiegrupper, kliniske øvelser, nettbaserte
øvelser, med mer. Studieform vil være avhengig av målene for hvert enkelt emne.
Studenten skal i samtlige moduler, enten individuelt eller i grupper, arbeide med skriftlig analyse og framstilling om et gitt
eller selvvalgt tema i form av innleveringer (mapper). Det legges opp til seminarer der studentene skal presentere egen
forståelse og drøfte forskjellige perspektiver ut fra ulike kunnskapsformer.

Praksis
For at studentene skal videreutvikle sin analytiske, praktiske og kommunikative kompetanse i møte med eldre og deres
pårørende samt videreutvikle sin vurderingskompetanse, er kliniske studier en sentral læringsform. Det legges opp til
kliniske studier i øvingsavdelinger eller på andre arenaer der studenten møter friske eldre, og til kliniske studier som
innebærer møte med syke eldre i ulike settinger og på ulikt helsetjenestenivå. I de kliniske studier skal studenten føre
protokoll over egen kompetanseutvikling og aktivt søke veiledning og råd fra egen og andre helseprofesjoner. Utvalgte deler
av kliniske studier kan gjennomføres ved relevante utenlandske institusjoner.

Eksamens- og vurderingsformer
Det benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige modulene. Det legges vekt på at vurderingsformene skal understøtte
studentenes læring og bidra til faglig progresjon med hensyn til faglig nivå, omfang og presentasjonsform.
Det inngår et eller flere arbeidskrav eller vurderinger i alle moduler. I noen moduler er det krav om at godkjente arbeidskrav
knyttet til emnenes teoretiske og/eller kliniske del må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Eksamensspråk

https://www.uio.no/studier/emner/
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I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel
være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i
eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem
I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den
graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og
eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Vitnemål
Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Vitnemålet er på bokmål eller
nynorsk, avhengig av hvilken målform du har valgt i StudentWeb.

Et semester i utlandet
Det tas sikte på å utvikle samarbeid med utenlandske universiteter som har lang erfaring med master i avansert klinisk
sykepleie, og en oppbygning av kommunale helsetjenester som er forholdsvis sammenlignbare med norske forhold. Det
skal i den sammenheng legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt
relevante utbyttbare teoretiske moduler ved et samarbeidende universitet.

Studiekvalitet
Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student
bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle
eksamen og sensur.

Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.

Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Jobb og videre studier
Det er behov for spesialopplærte sykepleiere som kan bidra med systematisk behandling, oppfølging og iverksetting av
forebyggende og helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten

Pasienter i kommunehelsetjenesten 
De fleste pasienter i norsk helsevesen befinner seg i dag i kommunal helsetjeneste. Dette er pasienter som bor hjemme
eller i kommunale institusjoner, og som ofte har kroniske og komplekse helseproblemer. Samtidig møter ofte disse
pasientene den laveste helsefaglige kompetanse.

Behov for spesialopplærte sykepleiere 
Å ivareta eldres helsemessige og behandlingsmessige behov, samtidig som en har et sterkt fokus på å opprettholde og
styrke de eldres ressurser, vil være en stor utfordring i den kommunale helsetjenesten i de kommende år.

Kompetanseheving 
Helsereformer med stadig mer komplekse tjenestetilbud i kommunene krever økt kompetanse. Ved å ta en master i
avansert geriatrisk sykepleie kan erfarne sykepleiere få denne kompetansen.

Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsstudiet innenfor sykepleievitenskap

Kontakt oss
Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap
Besøksadresse:  
Nedre Ullevål 9 (Stjerneblokka) 0850 OSLO

Ekspedisjonstid:  
9-15

Postadresse:  
Postboks 1130 Blindern 
0318 OSLO

Telefon:  22 85 05 60 (ekspedisjon) / 22 85 05 62 (studiekonsulent) 
Faks:  22 85 05 70 
E-post:  postmottak@ish.uio.no 
Web:  http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sykvit.html 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml#para6
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml#para6
https://www.uio.no/studier/om/kvalitet/
http://www.med.uio.no/forskning/forskerutdanning/
mailto:postmottak@ish.uio.no
http://www.med.uio.no/helsam/om/organisasjon/avdelinger/sykvit.html
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Studieprogrammer
Klinisk ernæring (master -
fem år)

Allmenn
litteraturvitenskap
(årsenhet)

Antikk kultur og klassiske
språk (bachelor)

Antikk kultur og klassisk
tradisjon (bachelor)

Antikk kultur og klassisk
tradisjon (master - to år)

Mer...

Opptak
Søkje opptak

Generell
studiekompetanse (GSK)

Realkompetanse

Spesielle opptakskrav

Enkeltemne

Administrer
studia dine
Registreringar kvart
semester

Fristar for meldingar til
undervisning og eksamen

Betale semesteravgift

Semesterkort og
studiekort

Bestille karakterutskrift

Mer...

Emner
Humanistiske fag

Jus

Matematikk og
naturvitenskap

Medisin

Odontologi

Mer...

Delstudier i
utlandet
Afrika

Asia

Europa

Nord-Amerika

Oseania

Mer...

Etter- og
videreutdanning
Studietilbud

Oppdragsundervisning

Erfaringsbasert master

Studiestart for
nye studenter
Fadderordning for nye
studenter

Informasjon til fadderne

Har du spesielle
behov?
ADHD

Asperger

Bevegelseshemming

Dysleksi

Kronisk sykdom

Mer...

Om studier
Studiestruktur og grader

Studiekvalitet

Lover og regler

Godkjenning av
utenlandsk utdanning

Emnegrupper
Humanistiske fag

Jus

Matematikk og
naturvitenskap

Samfunnsvitenskap

Teologi

Mer...

Læringsressurser
Bibliotek, lesesaler og
PC-stuer

Kurs og skrivehjelp

Mangfold i fokus i
akademia

Språktandem

Kontakt oss

Universitetet i Oslo Studier

Nødnummer
Ved brann, ulykker og
alvorlige hendelser ring 
22 85 66 66

Adresse
Universitetet i Oslo
Boks 1072 Blindern
0316 Oslo

Telefon og
kontaktpunkter
Sentralbord: 22 85 50 50
Kontaktpunkter UiO

Drevet av Vortex

Ansvarlig for denne siden:
Studieredaktør UiO

Randi Gerd Øverland ( Logg ut)
Administrer dette dokumentet
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