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Master i sykepleievitenskap 
 



Bakgrunn for studiet 

• Studiet ble opprettet i 1986 (først som en 

kandidatstudium) 

• For å dekke behovet for sykepleiere med 

kvalifikasjoner på akademisk nivå,  

– først for lærer- og lederstillinger,  

– Senere for fagutviklingsstillinger og deltagelse i 

forskning 

• Nå rekrutterer vi de fleste studentene fra klinikken 

(også fra  kommunehelsetjenesten) og de ønsker å 

returnere dit 

• Et økende antall går videre til doktorgradsstudier 



Mål med studiet 

Vil du være med på å forme fremtidens 

helsetjeneste? 

• Studiet gir kompetanse og erfaring til å initiere og 

delta aktivt i faglig utviklingsarbeid og forskning.  

 

Bidra til å heve kvalitet på helsetjenester 

• Studiet gir teoretisk og metodisk kompetanse som 

kvalifiserer til å utvikle en framtidsrettet helsetjeneste 

og sykepleie som fag. Bidrar til å heve kvaliteten på 

helsehjelp til pasienter på alle områder (nivå) i 

helsetjenesten. 

 



Master i Sykepleievitenskap  

4. semester  
Masteroppgave (60 studiepoeng) 

3. semester 

2. semester Metodefordypning 
Valgfrie 

emner 

Sykepleievitenskap og  

-tjeneste 

Prosjekt-

beskrivelse 

1. semester 
Sykepleievitenskapens 

teori- og verdigrunnlag 

Valgfrie 

emner 

Tenkning og metoder i 

sykepleievitenskap 

Metode-

fordypning 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

Våre valgfrie emner pr. i dag er; 
• Praksisutvikling og teknologi  

• Aldring, tilpasning og egenomsorg i et livsløpsperspektiv  

• Praksislæring og mestring 

• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 



Samarbeid med Oslo kommune 

Vi har i en årrekke samarbeidet med Oslo kommune i studiet, bl.a. 

gjennom: 

 

• Ett årlig seminar arrangert i fellesskap mellom ASV og 

Utviklingssenter for sykehjem (i det siste også Utviklingssenter 

for hjemmetjenestene),  

– presentert forskning av relevans for kommunehelsetjenesten 

 

• Invitert studenter til å gjennomføre masteroppgaver av relevans 

for kommunen i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem 

 

• I år gjennomfører vi kurset Sykepleievitenskap og tjeneste i tett 

samarbeid med OK /Samhandlingsarena Aker (inkl. fag-

/kvalitetsutviklingspraksis i OK). 



Master i Avansert geriatrisk 

sykepleie 
 



Bakgrunn 

• Studiet er helt nytt. Startet opp i 2011. Deltidsstudium. 

 

• Bakgrunnen var behovet for økt klinisk kompetanse i å vurdere 

syke eldre pasienters helsetilstand, identifisere problemer, 

iverksette adekvate tiltak raskt og følge opp ustabile pasienter 

 

• Studiet er spesielt rettet mot kommunehelsetjenesten 

 

• Det sikter om at sykepleierne etter endt utdanning kan påta seg 

utvidede/mer avanserte oppgaver knyttet til  

– tidlig utskriving,  

– oppfølging av dårlige pasienter,  

– inngå i tverrfaglig samarbeid,  

– ølge opp/veilede pasienter, pårørende og kolleger 



Mål for studiet 

• Gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig 

videreutvikling innen geriatri. Studenten får fordypet kunnskap, 

og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å 

bedre helsetilbudet for eldre pasienter, med primært fokus på 

de kommunale helsetjenestene.  

• Studentene videreutvikler sin formelle og reelle kompetanse 

gjennom å: 

– Få et utdypende teoretisk grunnlag for utøvelse av avansert klinisk 

sykepleie til syke gamle  

– videreutvikle sine praktiske ferdigheter gjennom varierte veiledede kliniske 

studier  

– lære systematisk kartlegging av sykdommer og symptomer  

– øke sin kompetanse i å anvende vitenskaplige tilnærminger i fagutøvelse, 

fagutvikling og forskning for kvalitetsforbedring i klinisk sykepleie.  



Mål for studiet (forts.) 

 Fokus på pasienten 

• Vi fokuserer på hvordan sykepleieren 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, vektlegger vi den eldres 

deltakelse og medvirkning. 

 

 Ny rolle som avansert geriatrisk sykepleier 

• Flere eldre vil bety stadig mer interessante og betydningsfulle 

arbeidsoppgaver for spesialiserte sykepleiere. Med denne 

utdanningen blir du med på å forme den fremtidige rollen som 

avansert geriatrisk sykepleier. Vi samarbeider gjerne 

med arbeidsgivere, for å utvikle rollen våre kandidater kan ha 

etter å ha fullført studiet.   

 



Avansert Geriatrisk Sykepleie 

6. semester Master thesis (30 ECTS credits) 

5. semester Avansert klinisk geriatrisk sykepleie II 

4. semester  Metode 
Kvalitetsarbeid i 

sykepleietjenesten 

3. semester 
Sykepleievitenskapens 

teori og verdigrunnlag 
Metode 

2. semester Farmakologi 
Avansert klinisk geriatrisk 

sykepleie I 

Vitenskaps-

teori 

1. semester 
Normal 

aldring 
Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

Master oppgave (30 studiepoeng) 



Samarbeid med Oslo kommune 

Vi har etablert et godt  samarbeid med Oslo kommune (og andre 

kommuner) i studiet, bl.a. gjennom: 

• Kliniske studier ved flere av sykehjemmene i Oslo 

 

• Kliniske seminar/undervisning i tett samarbeid med 

Utviklingssenter for sykehjem (og med Utviklingssenter for 

hjemmetjenestene),  

 

• Ønsker å legge til rette for at studentene kan gjennomføre klinisk 

orienterte masteroppgaver av relevans for kommunen 

 

• I år gjennomfører vi kurset Kvalitetsarbeid i sykepleietjenesten  i 

tett samarbeid med OK /Samhandlingsarena Aker  



Hva ønsker vi oss videre? 

• Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet videre, gjerne 

på følgende måte: 

 

• Etablere II-stillinger i samarbeid med kommunen for 

å få til tettere samarbeid 

 

• Etablere forpliktende samarbeid med noen 

sykehjem/hjemmetjenester/legesentra e.l. for god, 

veiledet klinisk praksis av studentene 

 

• Et bedre koordinert forskningssamarbeid der bl.a. 

studentenes masteroppgavearbeider kan inngå 

 


