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Bakgrunn

• Avdeling for sykepleievitenskap (ASV) er et ledende akademisk miljø i 

sykepleievitenskap

• Har historisk hatt en viktig nasjonal funksjon med å utdanne lærere til 

grunnutdanningene ved høgskolene, men har fått økt konkurranse fra 

andre institusjoner i løpet av de siste 10 årene. I dag ca. 50 MA- og EVU-

tilbud til sykepleiere nasjonalt.

• ASV har slitt med rekruttering til sine MA-programmer. MA i 

sykepleievitenskap ble vedtatt nedlagt i 2016. MA i Avansert geriatrisk 

sykepleie (AGS) har rekruttert 5-14 studenter årlig (til 20 studieplasser) og 

uteksaminert i snitt 5 kandidater i de siste 6 årene.



Bakgrunn (forts.)

• KD vedtok 16.01.2020 forskrift om nasjonal retningslinje for MA i Avansert 

klinisk allmennsykepleie (AKS) og HOD vedtok i forskrift av 1.2.2020 

spesialistgodkjenning for denne utdanningen.

• ASV har siden høsten 2018 arbeidet for å erstattet eksisterende MA i AGS 

med MA i AKS som svarer til disse forskriftene.
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Argumenter for AKS ved UiO

• Sterkt politisk påtrykk for AKS

• Behov for breddekompetanse for å styrke kvaliteten på helse- og 

omsorgstjenester i kommunene

• ASV er et nasjonalt ledende fagmiljø i sykepleie

• Deler av utdanningen samsvarer godt med Det medisinske fakultets 

(MED) faglige prioriteringer, bl.a. helhetlig tjenestetilbud, forebyggende 

helsearbeid, helseteknologi og samarbeid på tvers av profesjoner
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Argumenter for AKS ved UiO (forts.)

• Mulighet for økt rekruttering til dette studieprogrammet fremfor 

eksisterende MA i sykepleie grunnet: 

– 1) AKS har en bredere faglig profil enn AGS 

– 2) Programmet vil gi spesialitet i sykepleie 

– 3) Myndighetene har aktivt framsnakket programmet.
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Argumenter mot AKS ved UiO

• Tvilsomt at vår institusjon alene vil kunne rekruttere tilstrekkelig til et slikt 

program uten et formalisert samarbeid med en institusjon som har 

grunnutdanning i sykepleie og den institusjonslojalitet som følger med 

dette

• Det er i dag allerede to AKS-utdanninger i UiOs nærområde, Lovisenberg 

Diakonale Høyskole (LDH, Oslo) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN, 

Drammen). Begge har grunnutdanning i sykepleie.

• Vi har et faglig sterkt, men lite fagmiljø (ca. 4,5 årsverk) og AKS vil 

innebære en tematisk utvidelse sammenliknet med de områder (bl.a. 

geriatri og rehabilitering) der vårt miljø har hatt sin primære 

forskningsekspertise. Samarbeid med LDH ville kunne komplementere, 

men de takket nei til samarbeid etter en lang prosess med ASV/Helsam.
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Argumenter mot AKS ved UiO (forts.)

• Institusjoner som har grunnutdanning i sykepleie og en mer utviklet 

infrastruktur for praksisutveksling av sykepleiere er bedre rigget til å drive 

en klinisk masterutdanning som AKS

• Helsams egne beregninger viser at AKS er mer ressurskrevende enn 

AGS – der utgiftene er langt høyere enn inntektene

• Fakultetsstyrets forutsetning for opprettelse av AKS i 2019 var at AKS ikke 

skulle være mer ressurskrevende enn AGS

• Helsams beregninger viser at utgiftene på sikt vil være betydelig høyere 

enn inntektene dersom AKS skulle driftes av Helsam alene

• Både instituttets og fakultetets økonomiske situasjon er slik at subsidiering 

av dyre studieprogrammer er vanskelig
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Fakultetsledelsens premiss

• Dersom et fakultet med vår profil og struktur skulle gå inn for 

denne utdanningen måtte det skje i samarbeid med LDH 

som tilbyr grunnutdanning i sykepleie og som har faglige, 

personalmessige og institusjonelle ressurser som 

kompletterer våre
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Fakultetsledelsens konklusjon

• I samsvar med instituttledelsens og instituttrådets anbefaling 

mener vi at en master i Avansert klinisk allmennsykepleie 

ikke er faglig, rekrutteringsmessig eller ressursmessig 

bærekraftig, ettersom LDH ikke ønsket et samarbeid om en 

dobbeltgrad.

• Vi ønsker å videreføre sykepleievitenskap som fag ved UiO 

innenfor rammen av fakultetets forsknings- og 

undervisningsportefølje, samt Helsams økonomiske 

rammebetingelser.
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Oppsummering av saksgang knyttet til AKS
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Høst 
2018 / 

Vår 
2019

• Allmøte 19.12.2018: besluttet å iverksette et utviklingsprosjekt om mulig
etablering av AKS.

• Innledende møte 26.2.2019 mellom fakultet, institutt- og avdelingsledelse

• Avdeling og institutt drev prosess videre og sendte 23.4.2019 søknad til 
fakultetet om opprettelse av AKS (og nedleggelse av AGS). Intensjon om 
samarbeid med LDH om dobbeltgrad var en del av grunnlaget for 
søknaden og ble bl.a. begrunnet med «komplementær kompetanse».

• Fakultetsledelsen besluttet 24.4.2019 å fremme saken om opprettelse av 
AKS for fakultetsstyret under visse vilkår. Vilkårene ble diskutert i et eget 
forberedelsesmøte med avdelingsleder og instituttleder 7.5.2019.

• Opprettelse av AKS (og nedleggelse av AGS) ble vedtatt av 
fakultetsstyret 21.5.2019 og universitetsstyret 19.6.2019 bl.a. under 
forutsetning av at 1) forskrifter om AKS og spesialisering i AKS skulle 
foreligge innen 1.10.2019 og at 2) ressursbehovet i AKS ikke skulle 
overskride ressursbehov i eksisterende program (AGS). Helsam ba
samtidig om fullmakt til å starte samarbeid med LDH om etablering av en
mulig dobbelgrad. 

“Programmet [AGS] har nå 20 

studieplasser. Det er for lite til at 

vi kan drive det som et 

enkeltstående program. […]Et 

alternativ er å søke etter

samarbeidspartnere utenfor UiO

[om AKS]. Marit [Kirkevold]vil

derfor ta kontakt med Lovisenberg

for å sjekke muligheter for 

samarbeid, evt. om en

dobbeltgrad” (innkalling til møtet)
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Høst 2019

•Forutsetningene for opprettelse og nedleggelse ble ikke innfridd innen fristen 
1.10.2019. Instituttet ønsket selv å omdisponere studieplassene fra 
studieprogrammet AGS til øvrige masterprogrammer ved Helsam. 

•Opprettelse av AKS ble utsatt med 1 år som følge av ikke innfrielse av 
forutsetningene

•28.11.2019 ble det avholdt allmøte med avdelingen. Her ble det avklart at 
avdeling/institutt skulle arbeide videre med å avklare arbeidsdeling med LDH 
(emner, praksisplasser og praksisveiledning) samt å avklare 
rekrutteringssituasjon og samlet ressurssituasjon. 

•17.12.2019: Dekanen orienterte fakultetsstyret om at implementeringen av 
AKS er utsatt og at saken skal behandles på nytt i styremøtet i mai 2020.
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Vår 2020

• Nye forskrifter forelå 16.1.2020 og 1.2.2020

• 7.2.2020 oversendte fakultetet en detaljert fremdriftsplan til institutt og 
avdeling med beskrivelse av forventninger og foreslått møteplan.

• I notat av 21.2.2020 redegjorde Helsam for status i saken, inkludert 
samarbeidsavtale med LDH, der en arbeidsgruppe forankret i fagmiljøene 
var nedsatt for å se på konkrete modeller for samarbeid.

• 19.3.2020 kom beskjeden via instituttleder om at LDH likevel ikke ønsket 
å gå videre med samarbeidet.

• 27.3.2020 kom tilrådningen fra instituttrådet og 31.3.2020 innstilling fra 
instituttleder om ikke å gå videre med AKS (men utrede muligheter for 
videreføring av fagmiljøet sykepleievitenskap ved Helsam)


