
Utfasingsplan for Masterprogram i avansert geriatrisk 

sykepleievitenskap   

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for Helse og samfunn 

 

Både masterprogrammet i sykepleievitenskap og masterprogrammet i avansert geriatrisk 

sykepleie (AGS)forvaltes av avdeling for Sykepleievitenskap. For mange emner er det felles 

undervisning på separate emnekoder for de to programmene, dermed vil nedleggelsene 

påvirke begge programmene. Denne utfasingsplanen for AGS ser ut til å dekke behovet for 

de 2 som trenger å ta høstemner 2019 og de 3 som trenger å ta våremner 2020 på Sykvit.  

Omdisponering av studieplassene 

De 20 studieplassene som hører til programmet vil omdisponeres til det nye programmet 

Master i klinisk allmennsykepleie som sannsynligvis vil starte opp høst 2020. 

. 

Oversikt over emner og utfasing 

 Høst 
2019 

Vår 
2020 

Høst 
2020 

Vår 
2021 

Høst 
2021 

Vår 
2022 

Høst 
2022 

Vår 
2023 

Høst 
2023 

GERSYK 4201 
10 ECTS 

         

GERSYK4401 
5 ECTS 

         

GERSYK 4404 
10 ECTS 

         

GERSYk 4403 
5 ECTS 

         

GERSYK 4103 
5ECTS 

         

GERSYK 4301 
5 ECTS 

         

GERSYK 4303 
5ECTS 

         

GERSYk 4304 
5 ECTS 

         

GERSYK 4202 
10 ECTS 

         

GERSYK4405 
10 ECTS 

         

GERSYK 4104 
5 ECTS 

         

GERSYK 4102 
15 ECTS 

         

GERSTYK 4500 
Masteroppgave 
30 ECTS 

         

 

Emnene legges ned fortløpende når alle studentene er ferdig med siste eksamen i det 
enkelte emnet. Foreløpig vet vi lite om det kullet som får tilbud nå i sommer. Emner er 
markert med lyseblått det semesteret de sannsynligvis blir lagt ned, eller går siste gang. 

 

.  

  



 

 

Utfasing av GERSYK4500 Masteroppgave 

Til de studentene som skal skrive masteroppgave (30 ECTS) tilbys fast antall 

veiledningstimer. På grunn av at årets opptak ikke er avsluttet, har vi ikke oversikt over totalt 

antall studenter som fremover vil melde seg opp til dette emnet 

Dette vil være det siste emnet som utfases i programmet og det vil foreløpig være vanskelig 

å antyde en endelig sluttdato siden vi ikke kjenner den studentmassen som kommer til å 

starte i år, men sannsynligvis vil det være aktuelt frem til og med 2024. 

Veiledning av de som eventuelt blir forsinket vil enkelt kunne håndteres av avdeling for 

sykepleievitenskap som fremdeles vil ha et masterprogram innen sykepleiefaget. 

 

Kartlegging av studentene på studieprogrammet 

Det vil bli gjennomført opptak vår 2019.  Det er klart at ved årets opptak vil det ikke innvilges 

utsatt studiestart, men søknader om permisjoner vil bli vurdert. Studentene som får opptak i 

år forventes å begynne på masteroppgaven høst 2022, men det er dette kullet som vil 

avgjøre hvordan nedleggelsen kan gjennomføres derfor må vi ta høyde for at undervisningen 

utenom masteroppgaven er tilgjengelig i flere år.  

 

Oversikt studenter med aktiv studierett  

Det er bare studenter fra kull 2015 som med normal progresjon blir ferdige i år. De som blir 

tatt opp i år pluss en student fra 2016 og en fra 2015 kullet vil etter normert tid være ferdige 

med undervisning vår 2022. Planen er å legge ned emnene fortløpende etter vår 2020.  

 

Kull Antall 
studierett 

Fullfører masteroppgaven 
Normert tid 

Antall forskjøvet/permisjon 

2019 xx 2023 xx 

2018 9 (0) 2022 Ingen studenter i permisjon 

2017 9 (1) 2021 1 Student i permisjon tilbake vår 
2021 (ferdig 2022) 

2016 11(2) 2020 2 student i foreldreperm tilbake 
høst 2019 (ferdig 2023) 

2015 4 (1) 2019 1 student er i foreldreperm tilbake 
høst 2019 (ferdig 2023) 

2014 Ingen aktive studenter i 2014 kullet eller tidligere kull 

 


