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Opprettelse av mastergradsutdanning i avansert geriatrisk sykepleie rettet mot
kommunehelsetjenesten og samhandlingsreformen.
Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap har en tid arbeidet for å opprette et
erfaringsbasert masterstudium i avansert geriatrisk sykepleie. Dekanatet har støttet dette arbeidet under
forutsetning av at programmet kan finansieres.Instituttet/avdelingen har arbeidet for ekstern finansiering.
Ved fordeling av de nye studieplassene UiO fikk tildelt på statsbudsjettet for 2011, ble 15 plasser tildelt
Det medisinske fakultet ”for å opprette et erfaringsbasert masterprogram i avansert geriatrisk sykepleie
under forutsetning av at programplan godkjennes”.
Det er universitetsstyret som oppretter nye studietilbud ved UiO, men saken skal behandles i fakultetet.
Det er videre fakultetet som vedtar programplanen. Fakultetsstyret inviteres med dette til å anbefale
opprettelse av studietilbudet og godkjenne programplanen.
Bakgrunn for forslaget om nytt studieprogram
”Eldrebølgen” og samhandlingsreformen skaper et behov for helsepersonell med kompetanse til å bidra
til å forebygge unødvendig helse- og funksjonssvikt blant syke gamle, understøtte og styrke deres evne
til mestring og egenomsorg, samt bidra til effektiv rehabilitering etter akutte sykdomsepisoder.
Internasjonale studier viser at systematisk behandling,oppfølging og iverksetting av forebyggende og
helsefremmende tiltak overfor syke eldre i kommunehelsetjenesten av spesialopplærte sykepleiere er
kostnadseffektivt.
Det finnes i dag flere masterprogrammer og videreutdanninger i eldreomsorg ved norske høyskoler.
Disse programmene mangler to vesentlige elementer for å kunne møte de kommende utfordringene i
kommunal sektor:
- den medisinske fordypningen er ikke tilstrekkelig
- det gis ingen formell klinisk kompetanseheving
Spesielle forutsetninger ved UiO for å opprette dette programmet
Ved det Medisinske fakultet ved UiO finner vi i dag landets ledende medisinskfaglige og
sykepleiefaglige miljø i forhold til den eldre pasient:
-

toppkompetanse i medisinske basalfag og sykdomslære i forhold til eldre
et sykepleiefaglig miljø med spesialkompetanse i eldreomsorg
god tilgang til sentrale praksisarenaer med universitetssykehusene
god tilgang til praksisarenaer i kommunehelsetjenesten gjennom samarbeidsavtaler med
undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene
samarbeid med en rekke høgskoler med kompetanse innen eldreomsorg

Det sykepleiefaglige miljøet har også tidligere bidratt innovativt i norsk helsepolitikk ved å ta initiativ til
utvikling av undervisningssykehjemmene. Ideen om undervisningssykehjem hadde sitt utspring i det

sykepleiefaglige miljøet ved UiO og er i dag en integrert del av norsk helsetjeneste, finansiert over
statsbudsjettet.
Master i avansert geriatrisk sykepleie
Programmet skal opprettes som en erfaringsbasert mastergrad. Det kreves godkjent sykepleierutdanning
og tre års klinisk praksis for opptak til studiet.
Studieprogrammet er på 120 studiepoeng og planlagt gjennomført over tre år på deltid. Første og siste
semester i studiet er tenkt som heltdisstudium. For å videreutvikle studentenes kliniske kompetanse
består deler av studieprogrammet av veiledede kliniske studier.
Emner tilsvarende 35 studiepoeng overlapper med masterstudiet i Sykepleievitenskap.
Øvrige emner er spesielt rettet mot sykepleie for eldre pasienter
Masteroppgaven er på 30 studiepoeng. Tema for masteroppgaven skal være relatert til den kliniske
valgfrie spesialiseringen studenten har arbeidet med gjennom studiet.
Rekruttering, søknadfrist, antall studenter
Det foreslås at det tas opp 15 studenter i 2011 med søknadsfrist 15. april.
Før neste opptak vurderes etterspørselen og det åpnes for å overføre inntil 15 studieplasser fra
masterstudiet i Sykepleievitenskap til det nye studiet. Fra og med 2012 settes søknadfristen til 1. mars, på
samme måte som for en del andre mastergrader ved fakultetet som henvender seg til søkere som trenger
avklaring med arbeidsgiver
Økonomi:
Det vises til vedlegg når det gjelder finansiering av studiet. Ved å overføre ressurser fra ikke benyttede
studieplasser ved masterstudiet i sykepleievitenskap, lar det seg gjøre å finansiere studiet med de midlene
som følger med opprettelsen av 15 nye studieplasser i kategori D.
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultet foreslår å opprette et masterprogram på 120 studiepoeng i avansert geriatrisk
sykepleie til. Studiet blir internt finansiert gjennom tilførsel av i alt 30 studieplasser i
finiansieringskategori D, 15 i 2011 og 15 i 2012.
Fakultetsstyret godkjenner forslag til finansiering og budsjett, slik det framgår av vedlegg til
fakultetsnotatet.
Fakultetsstyret godkjenner forslag til programplan.
Vedlegg:
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