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Hovedbudskap

Videreutdanning i kreftsykepleie, onkologisk sykepleie, startet sykehusinternt
ved Det norske radiumhospital i 1982. Målet var å utdanne spesialister i
kreftsykepleie for å bedre pasientomsorgen. Gjennom skiftende organiseringer,
utdanningsplaner og forskrifter gis det nå utdannelse en rekke steder i landet. I
dag er det et masterstudium på universitetsnivå. Oslomet krever ikke lenger to
års erfaring som sykepleier ved opptak. Hvilken e�ekt disse endringer vil ha på
kreftomsorgen, bør evalueres.

Videreutdanningen i kreftsykepleie (VIK) startet i 1982 og har en kort historie
sammenliknet med annen spesialisering i sykepleie i Norge, som jordmorfaget,
psykiatrisk sykepleie og ABIO (anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie).
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Hensikten med artikkelen er å gjøre kreftsykepleiere bevisst på utdanningens
historie fra den startet som en sykehusintern videreutdanning ved Det norske
radiumhospital (DNR) til den ble overført til utdanningsinstitusjonen Høgskolen i
Oslo (HiO), senere Oslomet – stobyuniversitetet.

Det kan styrke kreftsykepleierens faglige identitet å kjenne til fagets egen
bakgrunn. Uten kjennskap til utdanningens historie, tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet kan man miste evnen til kritisk å vurdere utviklingstrekk og
paradigmeskifter i overgangen fra sykehus via høyskole til universitet. Kunnskap
om hvordan programplaner har utviklet seg, gjør samspillet mellom teoretiske og
praktiske studier tydeligere.

Forkortelser

 
ABIO: anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie 
DNR: Det norske radiumhospital 
HiO: Høgskolen i Oslo 
ISNCC: International Society of Nurses in Cancer Care 
VIK: videreutdanningen i kreftsykepleie

Her gir jeg en historisk oversikt over endringene i utdanningen av kreftsykepleiere.
Oversikten er basert på tilgjengelige dokumenter og litteratur samt min egen
erfaring som sykepleielærer og lektor ved VIK i perioden 1984–2011. Figur 1 viser
tidslinjen.

Viktige hendelser
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På 70-tallet utviklet store onkologiske sentre i USA, som MD Anderson Cancer
Center i Houston og Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York,
utdanningsprogrammer for spesialisering i onkologisk sykepleie. Tilsvarende
utdanning ble utviklet i London ved Royal Marsden Hospital.

Etter et studieopphold i USA ble daværende sjefsykepleier Ingeborg B. Totland ved
DNR inspirert av utviklingen av sykepleie innen kreftomsorgen og ønsket å
overføre ideene til norske forhold.

Med utgangspunkt i NOU 1973: 12 (1), som anbefalte å utarbeide en plan for
videreutdanninger i sykepleie, nedsatte hun i desember 1979 en komité som la frem
sin innstilling i 1981. Samme år godkjente Sosialdepartementet utdanningen.

Videreutdanningen startet i januar 1982 med tolv studieplasser, der seks var interne
fra DNR og seks fra andre steder i landet. Det første kullet ble ledet av Unn Bostad
og Mardon Breimoen.

I 1984 ble jeg spurt av sjefsykepleier Unni Harvei om å lede siste halvdelen av
studieåret. Jeg så da utfordringer ved fagplanen og ledelsen og anbefalte å sette
studiet på pause et halvår for å revidere programplanen samt ansette en pedagogisk
leder i fast stilling. I 1984 �kk jeg også studiet godkjent av Universitetet i Oslo som
et uspesi�kt grunnfag.

Kreftforeningen støttet utdanningen i mange år fra starten i 1982. De lønnet daglig
leder i ti år, bidro med utdanningsstipender til eksterne studenter samt sponset
etterutdanningsseminarer, fagseminarer og studieturer til London.

Tore Kr. Schjølberg ble tilsatt som daglig leder i januar 1985 og var knyttet til
utdanningen frem til 2018. Samme år ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje for
sin innsats i kreftsykepleierutdanningen nasjonalt og internasjonalt.

1982: Videreutdanning i onkologisk sykepleie starter på Det norske
radiumhospital (DNR)

«Videreutdanningen startet i januar 1982 med tolv
studieplasser.»

1985: Programplanen revideres



Det første programmet i 1982–1984 var utformet rundt medisinske diagnoser.
Teoriundervisningen var diagnoseorientert, og kreftsykepleiefagets egenart var
implisitt. Schjølberg reviderte programplanen, og i den nye planen fra 1985 �kk
kreftsykepleiefaget en sentral plass i teoriundervisningen, og den medisinske delen
av utdanningen ble organisert ut fra dette. Kontinuitet i sykepleien til
kreftpasienter og sykepleiefaglig fordypning var et overordnet mål i de to
praksisperiodene. Eksterne studieplasser økte fra seks til ni (2, s. 21–26).

I 1987 �kk VIK i oppdrag å opprette distansestudier for å utdanne kreftsykepleiere
lokalt. Lederen ved Sentralsjukehuset i Stavanger ønsket spesialister i
kreftsykepleie i klinikken i forbindelse med en fremtidig stråleterapiavdeling og
utvidelse av onkologisk avdeling. Da kreftsenteret åpnet to år senere, sto 30
nyutdannede kreftsykepleiere klare.

Lederen ved Innherred sykehus i Levanger, i samarbeid med hjemmetjenesten,
ønsket spesialister i kreftsykepleie til å følge opp kreftpasienter i eget hjem. I løpet
av to år bidro 30 spesialister i kreftsykepleie til å heve fagkompetansen i distriktet,
både i hjemmetjenesten og ved Innherred sykehus.

Distansestudiene kan stå som et eksempel på VIKs nasjonale ansvar for å utdanne
kreftsykepleiere på lokalt nivå.

Utdanningen ved DNR var landets eneste VIK frem til 1988. Da ble den andre
videreutdanningen i kreftsykepleie etablert ved Regionsykehuset i Tromsø.

I 2000 �kk Oslo sin andre kreftsykepleierutdanning, ved daværende
Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole, senere VID vitenskapelige høyskole,
ledet av Mardon Breimoen. I 2019 ble det utdannet cirka 200–240 kreftsykepleiere
fordelt på ti høyskoler og universiteter (3).

De første årene etter 1982 ble utdanningen ved DNR en ramme for andre
videreutdanninger som ble etablert i perioden 1988–1999. Fra 1999 ble alle disse
regulert av «Rammeplan for videreutdanninger i kreftsykepleie», som er et
nasjonalt styringsdokument for å sikre faglig ensartethet (4). I 2005 kom ny
forskrift til rammeplanen (5). VIK var på 60 studiepoeng.

Ny forskrift om nasjonale retningslinjer for kreftsykepleierutdanningen ble fastsatt
av Kunnskapsdepartementet i 2022, der fullført utdanning på 120 studiepoeng gir
mastergrad i kreftsykepleie.

1987/1988: Distansestudier opprettes

1988: Utdanningen utvides fra ett til mange studiesteder

1999–2022: Vi får rammeplan og forskrifter for videreutdanning i
kreftsykepleie



Masterstudiet bygger på bachelorutdanningen i sykepleie eller tilsvarende norsk
autorisasjon i sykepleie. Det er mulig å avslutte etter 90 studiepoeng (6). Fra 2023
skal alle institusjonene som tilbyr kreftsykepleierutdanning, følge gjeldende
forskrift.

Alle sykehusinterne videreutdanninger i Norge ble i 2000 overført til høyskoler
eller universiteter. Videreutdanningen ved DNR ble overført til Høgskolen i Oslo
(HiO) sammen med daglig leder Tore Kr. Schjølberg og lektor Anne Marie Reitan,
som begge var lærere på videreutdanningen.

I overføringen møttes to kulturer: sykehuskulturen og høyskolekulturen. Her
oppsto et spenningsfelt som medførte både anerkjennelse, motsetninger og
tilpassing (2, s. 8–16).

Programplanen fra DNR ble, med små justeringer, anerkjent med 40 vekttall (60
studiepoeng) og satte dermed et kvalitetsstempel på den sykehusinterne
utdanningen. HiO anerkjente begge lærernes behov for faglig oppdatering ved å
tildele dem noen måneders studiepermisjon.

Kreftsykepleie ble en av sju videreutdanninger ved HiO. Lærerne �kk tilgang til
sterke fagmiljøer og et kollegialt fellesskap på videreutdanningsnivå. Men det
oppsto også �ere motsetninger i samarbeidet mellom VIK og administrasjonen. I
fagplanarbeidet kom de kulturelle motsetningene tydelig frem.

Lærerne opplevde at faglig autonomi og pedagogisk frihet ble redusert. HiO viste
liten interesse for å bruke faglige ressurser på å videreføre tradisjonene om årlige
etterutdanningsseminarer, med oppdatering av klinisk kompetanse for
kreftsykepleiere utdannet ved DNR.

Det var en stor overgang å tilpasse seg høyskolens organisering og administrering
av undervisningen. Vi måtte forholde oss til nye bygningsmessige forhold i
overgangen fra et sykehus med et klasserom for 15 studenter til campus på Bislett
høyskolesenter, som huset �ere tusen studenter. Vi mistet fysisk nærhet til
undervisere fra praksisfeltets spesialister i blant annet kreftsykepleie og
onkologi/medisin. Timeplanarbeidet og romfordeling var en administrativ nøtt å
knekke.

2000: Videreutdanningen overføres til Høgskolen i Oslo

«I fagplanarbeidet kom de kulturelle motsetningene
tydelig frem.»



På Læringssenteret ved HiO �kk studenter og lærere helt nye muligheter med åpen
tilgang på kunnskap fra lærebøker, sykepleielitteratur og tidsskrifter, et godt
supplement til Medisinsk bibliotek ved DNR. Studentene �kk tilgang til
individuelle leseplasser, grupperom og PC-arbeidsstasjoner. Tidligere studenter
hadde verken hatt mobil eller bærbar PC tilgjengelig i studiesituasjonen.

HiO var en profesjonshøyskole som i 2018 �kk universitetsstatus og endret navn til
Oslomet – storbyuniversitetet (7). Inger Utne ble Norges første professor i
kreftsykepleie i 2021. Hun er opptatt av kliniske kreftrelaterte problemstillinger, og
av at forskningen skal komme pasientene til gode (8).

Utdanning av kreftsykepleiere må gjenspeile og vise forbindelsen mellom
praksisfeltet og forskningen. Akademiseringen av profesjonshøyskolene kommer
med en pris. Teoretisk kunnskap blir dominerende, og praksis- og
erfaringskunnskap i de praksisnære utdanningsløpene settes under press.

Diskusjonen om et masterstudium i kreftsykepleie har pågått i over 20 år ved
landets høyskoler og universiteter samt på «Nettverksmøte», som er et felles forum
for alle videreutdanninger i kreftsykepleie i Norge. I 2019 tilbyr ni av ti
utdanningssteder et masterstudium i sykepleie eller kreftsykepleie, der VIK utgjør
de første 60 studiepoengene av totalt 120 studiepoeng (3).

Professor Inger Utne har ledet arbeidet med programplanen for kreftsykepleie, som
inngår som masterutdanning i helsevitenskap og følger forskriften om nasjonale
retningslinjer for kreftsykepleierutdanningen (9).

Det er ikke lenger krav om to års praksis som sykepleier. Det er cirka 20
studieplasser på denne masterutdanningen. Fullført utdanning på 120 studiepoeng
gir en mastergrad i helsevitenskap, med spesialisering i kreftsykepleie.

Kandidater som avslutter etter 90 studiepoeng, har fullført VIK, som er økt med 30
studiepoeng. Av disse utgjør kvalitative og kvantitative forskningsmetoder samt
forskningsdesign og prosjektbeskrivelse til sammen 20 studiepoeng (9). Begge
utdanningsløpene skal gi avansert kompetanse som kreftsykepleier for å bedre
omsorgen til kreftpasienter og pårørende før, under og etter behandling og
eventuelt ved livets slutt. Videre kvali�serer de til arbeid som kreftsykepleier med
handlingskompetanse til å utvikle kunnskapsbasert praksis.

2018: Høyskoler blir universiteter

2022: Masterprogram i kreftsykepleie opprettes ved Oslomet

«Det er ikke lenger krav om to års praksis som sykepleier.»



Forum for Sykepleiere i Kreftomsorg ble etablert i 1984. Det endret navn til NSFs
faggruppe for kreftsykepleiere i 2019. I 2022 er det på landsbasis i underkant av
2000 medlemmer, og det er plass til �ere (10).

Faggruppen er en faglig pådriver for utviklingen av faget kreftsykepleie og har
bygget et nasjonalt nettverk som omfatter utgivelse av tidsskriftet Kreftsykepleie.
Faggruppen arrangerer Landskonferanse i kreftsykepleie annethvert år, utlyser
stipendordninger samt har opprettet lokalgrupper som arrangerer fagdager og
fagseminarer.

International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) holdt sin ellevte
internasjonale konferanse i Oslo i 2000. Konferansen samlet over tusen deltakere
fra omkring 50 land. VIK ved DNR hadde en sentral rolle i arrangementet, og
Schjølberg ledet programkomiteen. Internasjonale konferanser bidrar til faglig
oppdatering og utveksling av erfaringer og til etablering av internasjonale
kontakter.

I 2014 �kk HiO en forespørsel fra Oslo universitetssykehus om å bidra i et
masterprogram i kreftsykepleie ved universitetet i Addis Abeba i Etiopia. Første
kull ble tatt opp i 2014, og i dag blir det utdannet totalt cirka 30 kreftsykepleiere
der. Tidligere HiO og nåværende Oslomet bidrar med undervisning i
kreftsykepleiefag og veiledning i masteroppgaver og klinisk praksis (11).

Mardon Breimoen var redaktør for boken Kreft i 1984 og Kurshåndbok i kreftsykepleie
i 1986, som var begynnelsen på spesi�kk faglitteratur i kreftsykepleie på norsk (12,
13). Kreftsykepleie – pasient, utfordring, handling, redigert av Anne Marie Reitan og
Tore Kr. Schjølberg, ble utgitt i 2000 og sist revidert i 2017 (14). Læreverket har
vært et betydningsfullt bidrag i utdanningen av kreftsykepleiere på nasjonalt nivå.
Sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten har fått et nyttig og
handlingsorientert oppslagsverk.

Det �nnes mye kreftsykepleielitteratur i form av fagbøker, fag- og
forskningsartikler, mastergrader og noen doktorgrader. Ovennevnte eksempler er
skrevet av undervisere fra VIK i tiden ved DNR og Oslomet.

Faggruppe for kreftsykepleiere ble etablert

Kreftsykepleie i internasjonalt arbeid

Anbefalt litteratur i kreftsykepleie



Kreftsykepleierutdanningen har gjennomgått store endringer på veien fra sykehus
til universitet. VIK er utviklet til et masterstudium med to studieløp, som begge
kvali�serer til å arbeide som kreftsykepleiere. Masterstudiet på 120 studiepoeng
kvali�serer også til videre ph.d.-studier med mulighet for en forskerkarriere.

Ved å utvide VIK til 90 studiepoeng får kreftsykepleierne gode metodekunnskaper
og er bedre rustet til å jobbe kunnskapsbasert i praksisfeltet og til å lese forsknings-
og fagutviklingsartikler. Ikke alle kreftsykepleiere ønsker en mastergrad. I lys av
Benners (15) teori om klinisk stige, fra novise til ekspert, kan man re�ektere over
hvilken betydning det får at kandidaten kan spesialisere seg i kreftsykepleie med et
minimum av pasienterfaringer, i og med at det ikke lenger kreves to års erfaring før
studiet.

Kandidatenes varierende kliniske forkunnskaper vil by på pedagogiske utfordringer
for studentenes læring, både teoretisk og praktisk. Studenter med et minimum av
praksiserfaringer har begrenset med knagger å henge undervisningen på.
Erfaringslæring og kontakt med virkelige pasienter står sentralt i utdanningen av
sykepleiere, noe som også re�ekteres i spesialistutdanningen (16, s. 77–82).

Spesialist- og kommunehelsetjenesten må være en pådriver for at spesialister i
kreftsykepleie som velger å jobbe i pasientnære stillinger i klinikken, anerkjennes
og honoreres slik forskning i akademia gjør. Økt rekruttering til yrket kan oppnås
ved at helsemyndighetene oppretter �ere spesialstillinger som gjør det mulig å
avsette tid til fagutvikling og forskning. I tillegg må de øke lønnsnivået.

Samspillet mellom praksisfeltet og forskningen er av stor betydning for
utdanningen av kreftsykepleiere. I dette spenningsfeltet vil det naturligvis også
oppstå motstridende interesser. Hva tilfører mastersykepleieren klinikken, og
hvordan forvalter forskeren sitt ansvar med å formidle resultater av forskningen og
eventuelt bidra til å forandre eksisterende praksis?

De �este kreftsykepleiere som ble utdannet mellom 1982 og 1999, ble rekruttert fra
praksis og vendte tilbake til direkte pasientomsorg (2, s. 52; 17, s. 10). Slik ble
intensjonene fra 1982 realisert om å utdanne spesialister i kreftsykepleie som
anvendte sin kompetanse i pasientnære stillinger.

Hvor går veien videre?

«Studenter med et minimum av praksiserfaringer har
begrenset med knagger å henge undervisningen på.»



Det eksisterer ingen evaluering som eventuelt har fanget opp endringer i VIK fra
høyskole til universitet mellom 2000 og 2018. Hvilken betydning studieendringene
får for rekrutteringen av mastersykepleiere til praksisnære stillinger i klinikken
eller til en videre forskningskarriere, vil kunne belyses gjennom en ekstern
evaluering.

Kreftsykepleierutdanningene fra sykehus til universitet står ved et veiskille mellom
klinikken og akedemia som ikke fantes tidligere fordi masterutdanningen i
kreftsykepleie kan lede mot en forskerkarriere. Det skal bli spennende å se hvor
fremtidens kreftsykepleiere, med eller uten mastergrad, kommer til å arbeide.
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I dag gir 7 av 15 utdanningstilbud i
intensivsykepleie mastergrad. Tilsammen gir disse seks
ulike titler etter endt studie.

Historisk har videreutdanningene innenfor spesialisthelsetjenesten vært
sykehusinterne utdanninger frem til de ble overført til høyskoler eller universiteter
med egne rammeplaner i 1999–2000. Med uttrykk som «mastersyke» er vi midt i en
debatt om videreutdanningenes vei mot mastergradsstudium. Grovt sett dreier -
debatten seg om å sikre en kvali�sert bemanning til en bestemt  pasientmålgruppe
på en kostnads- og ressurse�ektiv måte. Men det dreier seg også om en
videreutvikling som fører frem til høyere re�eksjons- og analysekompetanse  og at
utdanningene får uttelling i gradssystemet for høyere utdanning (1–3). Norge er
knyttet til et europeisk kvali�kasjons- og klassi�kasjonssystem; Bologna-
rammeverket, der all høyere utdanning er i stigen bachelor, master og ph.d. (4,5).
Det nasjonale kvali�kasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) har vært
gjeldende siden 2010 (6). Hensikten med artikkelen er å presentere funn fra to
nasjonale kartleggingsundersøkelser knyttet til omlegging fra videreutdanning til
mastergradsstudium i intensivsykepleie.

Rammeverket vektlegger resultatet av læringsarbeidet i utdanningen i form av
læringsutbytte for kompetanse nivået og gjør høyere utdanning i europeiske land
mer sammenliknbare. Læringsutbytte er de�nert som: «En beskrivelse av hva en  -
person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess» (7).
Ideen med lærings utbytte kan knyttes til internasjonale trender in�uert av New
Public Management (NPM) med utvikling av nasjonale standarder og mekanismer
for kvalitetssikring, undervisning, læring og evaluering (8). Læringsutbytte bidrar
til et fokusskifte fra undervisning til læring, og betraktes som et hjelpemiddel for å
skreddersy bestemte utdanningsforløp mot et forutbestemt læringsresultat og et
verktøy for utvikling av utdannings- og undervisningsplaner (8,9). Rammeplaner
for videreutdanninger ble utviklet før opprettelsen av NKR og tilfredsstiller ikke
kravet til formuleringer i form av læringsutbytte. Intensjonen med en rammeplan
er i korte trekk å regulere videreutdanningens innhold og læringsaktiviteter og
sikre et ensartet og likeverdig faglig nivå i hele landet. Likevel har
utdanningsinstitusjonene en viss frihet i valg av faglig og pedagogisk pro�l ut fra
lokale forutsetninger (10). En rammeplan vil også legge føringer for et master -
gradsstudium.

Bakgrunn



Yrkesfaglig er videreutdanningene høyt verdsatt. Imidlertid har sykepleiere med  -
videreutdanning i alt fra 60 til 90 studiepoeng måttet gå ytterligere to år på deltid
for å oppnå en  mastergrad. Ved å øke videreutdanningen i intensivsykepleie fra 90
til 120 studiepoeng og gjennomgående heve kunnskaper, ferdig heter og generell
kompetanse til et analytisk og kritisk re�ektert nivå i alle emner, vil utdanningen
kunne kvali�sere til mastergradsstudium. Det er to ulike godkjenningsordninger
for akkreditering av mastergradsutdanning i Norge: Universiteter eller høyskoler
med relevant ph.d.-utdanning kan gjøre en selvakkreditering. Høyskoler uten
relevant ph.d.-utdanning må søke NOKUT. Krav ved begge
akkrediteringsordningene er at læringsutbytte skal avspeile taksonomi og
språkbruk fra nivå 7 i NKR. 

Innstillingene til mastergrad er generelt positive  fordi mastergrad vil bidra til økt
kompetanse og er en reell karrierevei, men det er også innsigelser.  Typiske
bekymringsutsagn vi har hørt er: «Med masterutdanning  mister vi mange gode
praktikere som ikke er så teoretiske», og: «Det tar for lang tid og det blir for dyrt for
samfunnet», og så videre. En rekke innspill i media og tidsskrifter  forsvarer
nødvendigheten av mastergradskompetanse og knytter det til kompe tanse -
endringer som følge av endringer i demogra�ske forhold i samfunnet, endringer i
befolkningens sykdomsbilde, utvikling av medisinsk teknologi og helse tjenester,
endrete krav i sykepleiers yrkesrolle  og endringer i organisering av helsetjenester
(11–14). 
Man har ingen konkret viten om hvordan rammeplanen avspeiles i studieplanenes
læringsutbytte  eller hvor likt de er utformet etter innføringen av NKR. Det
foreligger  heller ingen oversikt over master gradsstudium i intensivsykepleie og
hvilke titler det fører frem til. Det er lite å sammenlikne med  internasjonalt, da
svært få land har etablert intensivutdanning på mastergradsnivå. Det er rapportert
varierende grad av harmonisering til gradsstrukturen i Bologna-rammeverket, men
fordelene ved gradsstrukturen har også blitt trukket frem som et stort løft for
sykepleien (2,4,5).

Studiepoeng

Innsigelser

Gjennomgang



•

Som forarbeid til undersøkelsene er det gjort en gjennomgang av
mastergradsstudium ut fra master  gradsforskriften (15), standard og kriterier for
akkreditering av studier og høyere  utdanning (16), tidligere gjennomført
kartlegging av mastergradsstudium og videreutdanninger i sykepleie (17) og
hvordan man i dag tilbyr mastergradsstudium i Norge ut fra ulike modeller og
strukturer (18). I mastergradsforskriften er det §3 eller §5 som er  relevante for
videreutdanningene i arbeidet med omforming til master (15). §3 beskriver en
teoretisk master med rom for kliniske studier og gir adgang til studier på ph.d.-nivå.
Det gir i prinsippet ikke § 5.   
Undersøkelse 1 er gjennomført høsten 2013 og våren 2014 av artikkelens
førsteforfatter. Hensikten var å analysere studieplanenes  læringsutbyttetekster ved
landets utdanningsinstitusjoner i intensiv sykepleie og vurdere mulighetene for
felles overordnet læringsutbytte nasjonalt. Undersøkelse 2 er gjennomført av
artikkelforfatterne  og utdanningsutvalget i NSF’s landsgruppe for
intensivsykepleiere (NSFLIS) (19). Hensikten har vært å undersøke ståsted for
omleggingsarbeid fra videreutdanning til mastergradsstudium, modeller for
mastergradsstudium og titler de fører frem til. 

Undersøkelsene er utformet som deskriptive kartleggingsundersøkelser med
innsamling av faktaopplysninger fra alle utdanningsinstitusjoner i Norge som
utdanner intensivsykepleiere, se tabell 1. Undersøkelsene er gjennomført som e-
post til faglige og administrative ledere av intensivutdanningene med en kort
informasjon om hensikter og et enkelt spørreskjema i løpet av høsten 2013/våren
2014:   
Er intensivutdanningen en  videreutdanning eller mastergradsstudium?   
Om mastergradsstudium:  Er  studiet enkeltstående studium eller studium sammen
med �ere  spesialiteter? Hvilken tittel fører studiet frem til?  
Om ikke masterstudium: Er det planer om mastergradsstudium? Eventuelt
planlegges det enkeltstående eller studium sammen med �ere spesialiteter?
Hvilken tittel vil studiet føre frem til?

Ut fra masterutdanningenes læringsutbytte og  titler trer det frem to hovedkate -
gorier som her benevnes som  fagspesi�kk og ikke fagspesi�kk masterutdanning:

Fagspesi�kt mastergrads studium leder ut i en sluttkompetanse der intensivsykepleie
inngår i tittelen. Denne fordeler seg på to modeller:

Master i intensivsykepleie:  Mastergradsstudiet har et fagspesi�kt studieforløp,
med fagspesi�kke læringsutbytte i både studieplan og emneplaner og 120
studiepoeng. To utdanningsinstitusjoner vil starte med ordinære opptak høsten
2015.

Metode

Resultater



•

•

•

Master i spesialsykepleie eller avansert klinisk eller klinisk sykepleie med
spesialisering eller fordypning i intensivsykepleie: Mastergradsstudiene gir en
fagspesi�kk mastergrad med 120 studiepoeng. Den er plassert som fagspesi�kk
selv om studie planenes overordnete lærings utbytte forholder seg til alle
fordypningene eller spesialitetene. Studieplanene kan fortolkes som ikke
fagspesi�kk mastergradsstudium, men emneplanene  av dekker LU som eksplisitt
fagspesi�kke. Fem utdannings institusjoner tilbyr mastergradsutdanning ut fra
denne modellen. 

Ikke fagspesi�kt mastergradsstudium har ikke intensivsykepleie i tittelen. Studiet er
enten basert på �ere spesialiteter innen sykepleie eller tverrfaglig med studenter
fra andre bachelorutdanninger. I prinsippet kan kandidaten være en videre utdannet
intensivsykepleier, men oppnår ikke en tittel der begrepet intensivsykepleie inngår.
To utdanningsinstitusjoner utdanner for tittelen master i klinisk sykepleie eller
master i klinisk avansert sykepleie – den kritisk syke. Den ene utdanningsinstitusjonen
har som intensjon å ha omlagt til en fagspesi�kk master; master i klinisk sykepleie med
fordypning i intensivsykepleie, med oppstart høsten 2015.   
Av de 15 studiestedene; �re universiteter og elleve høyskoler, som tilbyr utdanning i
intensivsykepleie er det fem studie steder som nå tilbyr fagspesi�kk
mastergradsstudium, og ett fra høsten 2015. To studiesteder  tilbyr ikke fagspesi�kk
mastergradsstudium. Fire studiesteder har planer om omlegging til  -
mastergradsstudium. Tre studie steder har ikke konkrete planer. Det vil si at høsten
2015 vil det være åtte studiesteder av totalt 15 (53 prosent) som tilbyr
mastergradsstudium med intensivsykepleie i tittelen ut fra ulike modeller og
tidsløp.   
Nivå sju, som er master grads nivå,  i NKR er gjennomgående i studie planenes
læringsutbytte for 13 av de 15 utdanningsinstitusjonene. To har fortsatt brukt
ramme planmålene i studieplanen. Én videreutdanning viser til et inngående nivå;
mastergradsnivå sju i vitenskap og metode. Hos de resterende videreutdanningene
er emnet beskrevet i bachelornivå 6: Har grunnleggende kunnskap om
vitenskapsteori og metode. For øvrig er det lite som skiller mellom videre- og
mastergradsstudienes språkbruk i læringsutbyttetekstene. NKR-malen (6) har et
svært  avgrenset språkutvalg under  kategoriene: Kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse.   
Andre funn fra kartleggingen er:

Nesten alle studiestedene har �ere læringsutbytter i sine studie planer enn
rammeplanens 15 læringsmål. 

Kategorien «generell kompetanse» forstås ulikt. Noen læringsutbyttetekster ble
i enkelte studie planer plassert under kategorien ferdigheter. For eksempel:
«Re�ektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig» og «ha
et re�ektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger».
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Noen få studiesteder har en eller to læringsutbyttetekster som avspeiler
språkbruk fra rammeplanen. For eksempel: «Støtte og yte omsorg» og «utføre
intensivsykepleie med godt håndlag». På l ærernettverkssamlingen ble det ytret
som et savn eller mangel ved NKR; at det var vanskelig å bruke rammeplanens
språkbruk. 

De �este videreutdanningene, men alle mastergradsstudiene, har med tidstypisk
begrepsbruk i læringsutbyttetekster som: «kunnskapsbasert praksis»,
«nyskaping/innovasjon», «systemforståelse» og «forståelse av kontekst og
rammer for utøvelse.

I løpet av perioden 2012 til 2015 vil videreutdanningene  i intensivsykepleie i Norge
ha gått fra ett ikke fagspesi�kt master-  
gradsstudium til seks fagspesi�kke og to ikke fagspesi�kke. Fra å ha en ensartet
tittel etter endt videre utdanning som intensivsykepleier utdannes det
intensivsykepleiere fra mastergradsstudier med seks ulik titler:

Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Master i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie

Master i intensivsykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie – den kritisk syke 

Master i klinisk sykepleie

Diskusjon



Noen av utdanningsinstitusjonene har anvendt «avansert» i  tittelen. Det kan
knyttes til en betydningsfull trend i tiden; både en internasjonalisering, en
oppgaveglidning mellom lege- og sykepleierfunksjoner og større selvstendighet
som medfører økt kompetansebehov (20–22). Studieplanene ved de fagspesi�kke
mastergradsstudiene ser ut til å ivareta den tradisjonelle,  kliniske pro�len ved
videreutdanningen, dog med noe ulik vekting innenfor naturvitenskapelige og
vitenskapsteoretiske emner. Dilemmaet ved å endre videreutdanninger med 90  -
studiepoeng til en mastergradsutdanning med 120 studiepoeng har vært å
tilfredsstille krav fra rammeplanen (10); å opprettholde vektingen i kliniske og  -
naturvitenskapelig studier samtidig med innføring av lærings utbytte på
mastergradsnivå i alle emner.   
Inndeling av mastergrads studiene i fagspesi�kke og ikke fagspesi�kke kan ut fra
denne undersøkelsen være oppklarende og bidra til en samlende  strategi nasjonalt
for å opprettholde det fag- og yrkesspesi�kke innenfor intensivsykepleie.  Særlig
helse- og sosialfagene har vært under press for større samordning og integrering
med fare for å drukne i en tverrfaglig trend (9).  
De siste årenes nærmest  eksplosive utviklingen av antall mastergradsstudium har i
Norge blitt omtalt som «mastersyke» og som noe som bidrar til overkvali�sering.   
En undersøkelse fra Nordisk institutt for studier i innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU) beskriver utfordringene med å �nne riktig nivå for utdanning.
Både under- og overkvali�sering er et nasjonalt  samfunnsproblem (23).
Undersøkelsen avfeier «mastersyken» med at til tross for en dobling av
kandidattallet det siste tiåret er mistilpasningen likevel noe  lavere enn i 2003. For
øvrig er omlegging fra videreutdanningene til mastergradsstudium blitt positivt
vurdert av Stjernø-utvalget (24). Utvalget mener at etablering av mastergrads -
studium med utspring i sterke profesjonsutdanningsmiljøer vil gi godt grunnlag for
kunnskapsutvikling knyttet til yrkesfelt og profesjonsutøvelse. Fra høsten 2015 vil
kun ett av mastergradsstudiene i undersøkelsen, ved Høgskolen i Ålesund,
betraktes som tverrfaglig ved at den for uten bachelor i sykepleie også baseres på
andre helsefaglige profesjoner.  
Undersøkelsen viser at det er kun to videreutdanninger som fortsatt har behold
rammeplanmål i sine studieplaner. De øvrige videreutdanningene har omarbeidet
sine studieplaner fra rammeplanmål til læringsutbyttetekster og bruker samme
taksonomi som mastergrads utdanningene. Det er kun i emnene vitenskapsteori og
metode at videreutdanningene har en taksonomi som til bachelornivå. Hvert enkelt
rammeplanmål inneholder både to og tre av KFG-kategoriene og undersøkelsen
viser at omformingen fra 15 rammeplanmål har gitt �ere  læringsutbytte for nesten
alle studiestedene. Generelt er det ønskelig med få, men presise  læringsutbytter.   
De språklige formuleringene i NKR-malen ivaretar imidlertid ikke alltid studiets og
fagets  tradisjonelle pro�l og egenart. Rammeplanens allsidige språkbruk gir en
rikere beskrivelse av funksjon og handlingskompetanse i forhold til målgruppen for
tjenesten. Studieplanenes  læringsutbyttetekster er hovedsakelig erstattet med
standardiserte uttrykk fra NKR-malen. Ord fra rammeplanen som «støtte og yte



omsorg», «tilrettelegge for en verdig død» og «utføre  intensivsykepleie med godt
håndlag» er kun brukt av noen få studiesteder. Denne kartleggingen kan antyde at
NKR-malen gir intensivsykepleiestudiet et noe avgrenset og generelt
profesjonsuttrykk og at malen ikke helt er tilpasset profesjonsutdanning.

Mastergrads modellene i Norge for intensivutdanningene kan grovt sett deles inn i
fagspesi�kke og ikke- fag spesi�kke mastergradsstudium. Fra høsten 2015 vil åtte av
15 utdanningsinstitusjoner tilby master gradsstudier; sju fagspesi�kke – og ett ikke
fagspesi�kt der kandidaten kan være en videreutdannet intensivsykepleier.   
Det brukes seks ulike titler etter  endt utdanning; et resultat av hver enkelt høyskole
eller universitets strategiske, faglige og pragmatiske  valg for sine utdanningsporte -
føljer. Undersøkelsen  viser at det kan være mer hensiktsmessig å omtale
mastergrads modellene som fagspesi�kk eller ikke fagspesi�kk. Så lenge
utdanningsinstitusjonene ønsker overordnete studieplaner for to eller �ere
fordypnings- eller spesialområder er det ikke aktuelt med felles nasjonalt
læringsutbytte.   
Det er krevende for utdanningsinstitusjonene å imøtekomme  både
spesialisthelsetjenestens  behov for handlingskompetente intensivsykepleiere i
tillegg til kravet fra mastergradsforskriften og kvali�kasjonsrammeverket om en
akademisering. En interessant oppfølgingsundersøkelse vil  være hvorvidt det
europeiske kvali�kasjonsrammeverket har påvirket utdanningen i intensivsykepleie
og hvordan.   
Funn i undersøkelsen støtter  opp om det tidligere undersøkelser har vist; at det kan
være nyttig  med en oppjustering av begge  ramme verkene slik at de ivaretar -
samfunnsbehov og en internasjonalisering av utdanningsforløp for
profesjonsutdanninger i stigen   bachelor, master og PhD. Kart leggingen kan også
være nyttig for øvrige videre- og mastergrads utdanninger i spesialisthelse tjenesten
som be�nner seg i samme situasjon i denne overgangsfasen.
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FORSKNING

Praksisveilederne ser på akademisering av
spesialutdanningene som en naturlig følge av
samfunnsutviklingen.

En undersøkelse om mastergradsutviklingen i intensivsykepleie i Norge (1)
beskriver noen utfordringer utdanningsinstitusjonene har i å imøtekomme både
spesialisthelsetjenestens behov for handlingskompetente intensivsykepleiere, og en
akademisering slik mastergradsforskriften og kvali�kasjonsrammeverket stiller
krav om (2–4). Det samme kan gjelde for videreutdanninger i anestesi- og
operasjonssykepleie da disse har en mangeårig samarbeidstradisjon med parallell
utvikling. Erfaringsmessig er det kun et fåtall spesialsykepleiere med
masterutdanning i klinikken og det foreligger ingen publisert kartlegging av
praksisveilederes kompetanse til å ta imot de nye masterstudentene. Intensjonen
med denne undersøkelsen har vært å få innblikk i hva erfarne praksisveiledere for
studenter i anestesi-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (AIOK) ved Høgskolen
i Vestfold og Buskerud mener om mastergradsutviklingen: Om akademiseringens
betydning for fag og tjeneste og hva som bør re�ekteres i samarbeidet mellom
utdannings- og praksisfeltet for å få en god masterutvikling videre. 

 

Praksisveilederes
re�eksjoner om
akademisering av
spesialutdanningene

Introduksjon



Den pågående samfunnsdebatten om akademisering av spesialutdanningene i
sykepleie kan beskrives som ambivalent (1). Innstillingene til mastergrad er
generelt positive, i det man mener mastergrad vil bidra til økt kompetanse og er en
reell karrierevei. Mange betrakter mastergradskompetanse som nødvendig for å
møte kompetanseutfordringer som følge av medisinskteknologisk utvikling,
helsetjenesteutvikling, endringer i demogra�ske forhold i samfunnet,
befolkningens sykdomsbilde og organisering av helsetjenester (5–7). Men man er
også bekymret for at masterutviklingen vil føre til færre utdannete
spesialsykepleiere, at gode praktikere ikke blir tatt opp, og at utdanningen tar for
lang tid og blir for dyrt for samfunnet (1). Det er rimelig å anta at praksisveiledere
som mastergradsstudenter møter i kliniske studier har en tilsvarende holdning.
Med dette som bakteppe startet Høgskolen i Buskerud og Vestfold et
kompetansehevingsprogram for praksisveiledere i spesialisthelsetjenesten knyttet
til fagområdene AIOK for å forberede og videreutvikle samarbeidet (8). 

Utvikling av spesialutdanningene AIOK (se �gur 1) har gått fra å være
sykehusintern utdanning til videreutdanning ved høgskoler eller universiteter (9–
12). AIO-utdanningene har tradisjonelt vært heltidsstudier med 90 studiepoeng,
mens utdanning i kreftsykepleie gjerne har vært organisert som deltidsstudium
med 60 studiepoeng. Fra høsten 2015 vil sju av totalt 15 utdanningsinstitusjoner for
spesialutdanninger i sykepleie tilby fagspesi�kk mastergradsutdanning i intensiv-
og anestesisykepleie i Norge (1). Med fagspesi�kk menes monofaglig og
skreddersydde emner tilpasset fagområdet. Tre utdanningsinstitusjoner tilbyr
masterutdanning i operasjonssykepleie. Det foreligger ikke masterutdanning i
kreftsykepleie, og det er ikke kjent om det planlegges oppstart i nær fremtid. 

Bakgrunn



•

•

Samtidig med masterutviklingen pågår en utvikling som knyttes til samme nivå
under betegnelsen «advanced practice nurse» (APN) med utvidet selvstendighet
(1,13,14). I Norden er grunnutdanning i sykepleie etablert på bachelornivå (syklus
1), mens �ere land i Europa har et stykke å gå (15–19). Med store variasjoner i
studiepoeng og læringsutbytte er utdanningene lite sammenliknbare slik
Bolognadeklarasjonen har som intensjon (18). Bolognaprosessen omtales som en
stille revolusjon i sykepleierutdanningens tre nivåer, særlig master og ph.d. (syklus
2 og 3) med langsom utvikling og få vitenskapelige studier (17,18). Omlegging av
videreutdanningene AIO til mastergrad med 120 studiepoeng er muligens den som
har kommet lengst i Norge (1, 15). Island har etablert spesialutdanning i
anestesisykepleie som kan innpasses og bygges videre til masterstudium (20).
Sverige har en lignende modell hvor spesialutdanning med 60 studiepoeng kan
utgjøre en del av eller en vei mot mastergrad (20,21). Akademisering av
spesialsykepleierutdanning i Sverige beskrives som mangelfullt tilrettelagt for
meningsfull akademisk læring både i utdannings- og praksisfeltet (21). Med det
menes at metodekunnskapen er lite tilpasset fagfeltets egenart, manglende
konsensus om pedagogisk plattform hos lærerne og ledere i praksisfeltet nyttiggjør
seg lite av den akademiske kompetansen (21). Vi har funnet lite annen forskning
nasjonalt og internasjonalt, om hva akademisering innebærer over tid for AIOK-
utdanning, -fag og -tjeneste.

 

Artikkelen har et kvalitativt design med tekstanalyse og gruppediskusjon. Data er
innsamlet februar 2015 i tilknytning til kompetansehevingsprogram for
praksisveiledere til studenter i AIOK-videreutdanningene ved Høgskolen i
Buskerud og Vestfold med 18 deltakere: sju operasjonssykepleiere, to
anestesisykepleiere, fem intensivsykepleiere og �re kreftsykepleiere.
Praksisveilederne har mange års erfaring og arbeider hovedsakelig i
spesialisthelsetjenesten i Vestfold og Telemark. En har masterutdanning, en annen
er i ferd med å ta det.

Ett av arbeidskravene i kompetansehevingsprogrammet har vært å skrive en tekst
(600 ord) i smågrupper (faglig inndelt i seks grupper). Ett av tre temaer har vært
«akademiseringens betydning for fag og tjeneste» og er innlevert som kortfattete,
punktvise tekster. Tekstmaterialet er lite, men fungerer godt som grunnlag for
gruppediskusjon. I en tekstanalyse (22) er det utledet tre hovedkategorier i form av
spørsmål som er presentert anonymt for deltakerne: 

Trenger tjenesten spesialsykepleiere med vitenskapelig kompetanse? 

Vil en mastergrad endre rolle og funksjoner i praksis?

Metode



• Hva er forutsetninger for en god masterutvikling for spesialutdanningene
videre?

Gruppediskusjonen ble gjennomført over 60 minutter med lydopptak og
artikkelforfatteren som fasilitator. Deltakelsen har vært frivillig, informert og med
skriftlig samtykke. Det ble presisert for gruppen at ulikheter mellom faggruppene
ikke var vektlagt i et så lite materiale, men at det var åpenhet for ulike
betraktninger. Intensjonen med gruppediskusjonen har som ved
fokusgruppesamtaler vært å få frem meningsforskjeller, ulikheter og utdypende
oppfatninger (23,24). I endringsprosesser generelt er det vesentlig at
motforestillinger og ambivalens blir uttrykt eller kommer opp. Dette ble også
tilstrebet i fasiliteringen av gruppediskusjonen. Å betrakte ambivalens som
bekymring og ikke kun som motstand mot endring kan bidra til å avdekke aspekter
som kan være avgjørende for gode og produktive prosesser (25). 

Gruppesamtalen er transkribert uten koder for fonetikk og atferd (26).
Informantenes språkbruk er vektlagt og småord er utelatt der det ikke endrer
mening. Pauser, smålyder og stemmeleie er utelatt. Ytringer er i noen få
sammenhenger fremhevet med fet skrift for å få frem informantens egen
vektlegging. Ytringer med påfølgende nikking eller hoderisting som viser til enighet
eller uenighet er inkludert. 

Å være forsker og fasilitator i en sammenheng der jeg også inngår som underviser,
men ikke fagansvarlig, har krevd ekstra oppmerksomhet på egen innstilling og
språkbruk. Jeg har tilstrebet å være mest mulig nøytral og saklig og tilrettelegge for
en åpen og fri utveksling av meninger med vekt på informantenes språkbruk. I
forkant av diskusjonen fremførte jeg en forelesning om internasjonale
styringstrender bak mastergradsutviklingen (se �gur 1).



•

•
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Tekstanalysen av informantenes oppgavetekster ledet ut i tre hovedkategorier:
Vitenskapelig kompetanse, roller eller funksjoner og forutsetninger for god
masterutvikling videre. Dette blir sammen med gruppesamtaledata kategorisert og
presentert under to hovedtemaer: 

Meningslikhet/ulikhet presenteres som: «Argumentasjon for og imot
masterkompetanse» (se tabell 1). 

Re�eksjoner om utviklingen presenteres som: «Forutsetninger for å få til god
masterutvikling videre». 

Tekstutvalg fra informantenes oppgavetekster presenteres punktvis, mens
sitater fra diskusjonen presenteres i anførselstegn.

 
Resultat

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/figur1skogsaas.jpg?itok=Grd2qsBV
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Det er klar overvekt av argumenter for masterkompetanse. I fem av de sju
gruppetekstene kom et behov for vitenskapelig kompetanse eksplisitt til uttrykk: 

Klinisk akademisering er nødvendig i en avansert hverdag med stadige
nyvinninger. 

Master gir trening i kritisk og analytisk tenkning for å ivareta pasienten på en
best mulig måte. Kunnskap er i dag ferskvare med begrenset holdbarhet. 

Det er stadig vanskeligere dilemmaer som krever kritisk re�eksjon og tenkning.

 
Argumenter for og imot masterkompetanse 

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/tabell1skogsaas.jpg?itok=Hr9OHZeq
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Dette ble utdypet i diskusjonen på �ere måter: «Vi utøver en veldig avansert
sykepleie. Utdanningen har vært på halvannet år lenge og det puttes stadig inn �ere
ting i utdanningen. Det i seg sjøl tilsier at det bør være to år og da bør det være
master ved avslutningen. Utviklingen gjør at det vokser stadig. Ikke bare det
praktiske blir mer krevende, men også det med re�eksjon. Det kommer stadig �ere
krevende situasjoner: Den aldrende befolkningen og hva vi kan behandle er det
nærmest ikke stopp for lenger. Det stiller høye krav til kritisk og etisk re�eksjon,
delta og diskutere!»  
Informantene sidestiller økt kompetansebehov i helsetjenesten med krav til
utøvelse av en vitenskapelig fundert praksis: «Vi jobber i et helseteknologisk fag
som utvikler seg veldig, veldig mye hele tiden. Det er klart at vi også må
argumentere for valgene vi gjør; at de hjelper pasienten og kanskje må vi også ta
større del av pasientbehandling. Da trenger vi å heve nivået i måten vi tenker på,
heve bevisstheten om hvor vi har kunnskapen vår fra, hvor vi søker den, at den er
vitenskapelig og at vi gjør det på riktig måte». 

Mange nikker samtykkende til behovet for å bruke vitenskapelig fundert kunnskap i
argumentasjon og beskriver samarbeidspartnere som sterke fagfeller; at det er
viktig med et felles språk. Det samme med følgende argument: «Hverdagen vil være
mer spennende om det er �ere med master der. At de er med som døråpnere og
trekker kunnskaper inn i hverdagen og den daglige re�eksjonen». 

Langt de �este uttrykte at det er en naturlig del av utviklingen i samfunnet at
utdanningsveien er i en stige: «Tror det er en naturlig del av samfunnet vårt at du
tar en bachelor i dag og så gå videre til en master. Det er sånn i andre fag – og
hvorfor skal ikke spesialsykepleie også være master? Jeg skjønner det i forhold til
det siste halve året med økonomi og sånt, men det er viktig for faget vårt videre».  
Og som en annen uttrykte: «Andre faggrupper, for eksempel sivilingeniører, de har
master, og det er helt naturlig innenfor deres utdanningssystem. De går jo også ut i
praksis etterpå – har med seg i bagasjen at de kan analytisk tenkning, hente inn og
bearbeide informasjon. Det er ikke noen grunn til at ikke vi skal kunne gjøre det
samme!   
Stigen bachelor, master og ph.d. betraktes også som viktig med tanke på fremtidig
rekruttering: «Masterforløp er viktig med tanke på det å rekruttere. Mine barn, som
vokser opp nå, de tenker utdanning og masterløp: Først bachelor og så inn og ta en
master. Det tror jeg også er viktig for dem som skal velge sykepleie».  
Samtidig med argumenter for masterkompetanse er det særlig to av de sju
gruppetekstene som uttrykte motforestillinger, betenkeligheter, bekymringer og
antakelser, og som ble presentert som diskusjonsgrunnlag:

Kanskje er det ikke nødvendig at alle videreutdanninger skal bli mastere?

Går læring av praktiske ferdigheter på bekostning av det nye omfanget med
teori?
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Blir de med master værende, trives i praksisfeltet? Vil de gå fem år for så å jobbe
i tredelt turnus med travle hverdager?

Hva med rollefordelingen fremover?

Det er visse betenkeligheter til mastergradsutviklingen hos noen få, men da knyttet
til lengden på utdanningen: «Det er viktig med master, men det må ikke bli slik at
man tar bort videreutdanningene helt». Men som en sier: «Hadde
kreftsykepleierutdanningen vært på 90 studiepoeng, som videreutdanningene AIO,
så ville jeg kanskje ikke tenkt at det var så mye mer ekstra med master».

Med temaet lengde på utdanning på banen beskrev jeg, som fasilitator, hvordan
masterutdanningen i anestesi- og intensivsykepleie ved to høyskoler i Norge er
organisert slik at studenten kan avslutte etter tre semestre som ved en
videreutdanning. Til dette ble det blant annet ytret følgende: «Slik jeg tenker så vil
en spesialsykepleier i fremtiden være en master – det �nnes ikke noe annet. Og så
er spørsmålet om ville utdanningsinstitusjonene valgt to løp om de kunne valgt
sjøl?» Jeg svarte at det er ut fra et overordnet signal i samfunnet om å sikre
rekruttering. Samme informant sier: «Ja, utdanningsinstitusjonene kan ikke leve
helt sine egne liv, men må sørge for at arbeidsgiver får det de trenger. Jeg håper og
tror at dette ikke vil være et spørsmål om noen år. Det er på en måte ingen annen
riktigere vei å gå enn å si: Ja vi trenger master!»

Noen få stilte spørsmål som viser behov for kunnskap om hva masterutdanning
innebærer. For eksempel: «Vil læring av praktiske ferdigheter gå på bekostning av
det nye omfanget med teori». Og: «Det er viktig med god kommunikasjon og
mellommenneskelige relasjoner. Er redd dette blir borte med masterutdanning».   
Tekstutsagnet om at en mastersykepleier kanskje ikke vil bli værende i eller trives i
en vanlig hverdagsjobb blir kommentert: «Sånn fram til nå så er hverdagen sånn at
de som har tatt en mastergrad forsvinner til utdanningsinstitusjonene eller til
fagutviklingsstillinger. De er jo foreløpig veldig få, men hva skjer når det blir �ere
og �ere?» 

En informant brakte spørsmålet om spesialistgodkjenning og autorisasjon på
banen: «Vil masterutdanning erstatte autorisasjon og spesialistgodkjenning?
Jordmødrene og helsesøstrene har autorisasjon, men vi har ikke det. Vi har ingen
autorisasjon til å drive selvstendig arbeid. (…) Men så kan man tenke seg: Er
spesialistgodkjenning eneste veien til målet? Om det er en del av masteren, vil det
da kunne komme til å bli slik, i fremtiden, at du har din egen selvstendige rolle?»  
Det ble nikket blant informantene og noen sa: «Det er et interessant spørsmål!». I
det ordet «selvstendighet» ble brukt spurte jeg om informantene kjente til
utviklingen av sykepleieroller med større selvstendighet under tittelen «advanced»
og «nurce practitioner». Det ga ingen gjenklang hos informantene, kun spørsmål
som: «Mener du det som kommer fra USA?».
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Oppsummert har analyse av tekster og ytringer fra gruppediskusjonen fått følgende
argumenter for og imot masterkompetanse’ (tabell 1):

 

Følgende fra informantenes tekster illustrerer betraktninger om forutsetninger og
tiltaksområder for god masterutvikling:

De med mastergrad må ikke bli møtt med janteloven og kompetansen må bli
sett. 

Høyskolen må sterkt på banen med informasjon: Hva innebærer en master og
fordeler for yrket. 

Konkretisere nytteverdien av master i den enkelte avdeling.

Masterutdanning bør gi uttelling i lønn. Det blir et fordyrende ledd for
avdelingen.

I diskusjonen uttrykte informantene at de tenker på det som krevende å være en
blant få med master på arbeidsplassen og at: «I en oppbyggingsperiode må det
tilrettelegges fra både utdannings- og praksisfeltet for at det skal bli en god
utvikling. Frem til en større andel har master, bør alle ha en bevisst støttende
holdning og innstilling til ansatte med master». Ingen hadde kollegaer med master i
spesialiteten: «Vi har jo ikke hatt noen som har master i selve faget. Om vi har noen
så er det i andre fag, og det er nok noe annet det å være master i fagområdet enn i
administrasjon eller noe sånt». 

Lønn ble trukket frem som en problematisk og kostbar konsekvens ved
mastergradsutviklingen: «I alle fall på kort sikt», som man sier. Noen stilte
spørsmål om det vil bety noe for rekruttering til utdanningen: «Jeg mener at hele
yrkeskvaliteten vil heves ved å ta en master, men i forhold til økonomi; det å ta en
lengre utdanning og ikke heller få høyere lønn etterpå: Ville jeg ta en master da?» 

Diskusjonen om lønn ble avgrenset for å få inn noen avsluttende poenger om
samarbeidet mellom skole og praksis. Særlig valg av masteroppgave ble
kommentert: «Da tenker jeg at man velger noe som er relevant, og velger noe som
det faktisk er bruk for på arbeidsplassen. Når du er ferdig så kan du delta i dette
videre på jobben – markedsføre – delta på seminarer. Da ser man kanskje direkte
nytten av master!»

 

Forutsetninger for god masterutvikling for spesialutdanningene videre



Meningsuttalelser fra 18 erfarne praksisveiledere i AIOK-utdanningene kan
betraktes som et blikk inn i lokale arbeidsplassdiskurser om akademisering av
videreutdanningene i spesialisthelsetjenesten. Kompetansehevingsprogrammet kan
ha gitt dem større innsikt i akademisk tenkning og innstillingen til akademisering
kan derfor være noe mer positiv enn hos kollegaer i praksisfeltet. 

Informantenes argumenter gjenspeiler mangfoldet som preger den overordnede
diskusjonen om masterutdanning i spesialsykepleie (1,27,28), men hovedsakelig ser
de den som positiv og naturlig. Informantene har et blikk for
samfunnsperspektivet: At masterutdanning er en kostbar omlegging på kort sikt,
men at kunnskapsbasert praksis er nødvendig for å imøtekomme
velferdssamfunnets utfordringer i nær fremtid (29–31). Noen uttrykte meninger
eller stilte spørsmål som jeg fortolker dels som ambivalens, bekymringer og
manglende kunnskap om klinisk mastergradsutdanning. I det følgende diskuterer
jeg bekymringer og betraktninger fra de to datasettene som kan bety noe for
utviklingen av masterutdanningene. 

Diskusjonen er organisert under to sammensatte temaer som avspeiler
motsetninger, men også muligheter: «Mastermodeller, handlingskompetanse og
karrieremuligheter» og «Masterutdanning: Meningsfull akademisk læring».

 

«Går læring av praktiske ferdigheter på bekostning av det nye omfanget med
teori?» Bekymringen som ligger i spørsmålet går på om viktig kompetanse vil stå
under press i en masterutdanning. Det er liten grunn til å anta at en akademisering
vil bidra til mindre funksjonsdyktige praktikere. Utdanningsinstitusjonene er
trofaste mot rammeplanen og masterutdanning i spesialsykepleie betraktes som
fagspesi�kk med et klinisk formål (1,32). Mastergradsutdanning i spesialsykepleie
må tilfredsstille krav til rammeplaner og omfanget av kliniske studier må tilsvare
videreutdanningen. Parallelt med masterutviklingen utvikler man betydelig
kompetanse i simuleringspedagogikk i utdannings- og praksisfeltet; en læringsform
som bidrar til e�ektiv læring av praktiske ferdigheter og samhandling (33–35). 

Diskusjon

Handlingskompetanse, mastermodeller og karrieremuligheter



Spørsmålet om hvor vidt alle videreutdanninger må bli mastere og om
masterutviklingen vil begrense karriere- og utviklingsmuligheter, var i
gruppediskusjonen hovedsakelig knyttet til lengden på masterutdanning.
Masterutdanning utgjør 120 studiepoeng. AIO-videreutdanningene har 90
studiepoeng (halvannet år) og informantene betrakter et halvt år mer som positivt
og nødvendig. Informantene i kreftsykepleie har 60 studiepoengsvidereutdanning
og ga uttrykk for betenkelighet i forhold til økt studielengde. Det er ikke i
Bolognaprosessens interesse å redusere eller fjerne utdanningstilbud, men å utvikle
sammenliknbare utdanninger og kompetanse innenfor høyere utdanning (16). En
samordning nasjonalt og internasjonalt med overordnet struktur for
mastermodeller der utdanninger ned til 60 studiepoeng kan inngå som del av
masterutdanning vil kunne sikre karrieremuligheter og rekruttering. Sverige har en
lignende ordning (21). Poenget er å tilrettelegge slik at metodekunnskap tilpasses
fagfeltet (21).

Et aspekt ved rekruttering som ikke ble diskutert i gruppen er at opptakskravet til
masterutdanning vil utelukke søkere som har lavere enn gjennomsnittskarakteren
C. For informantene er masterutviklingen en forutsetning for fremtidig
rekruttering, men utdanningen tar lengre tid og praksisfeltet har store behov for
spesialsykepleiere (28). Lengden på masterutdanning kan ikke endres, men med en
løsningsorientert innstilling, slik informantene demonstrerte i diskusjonen, kan
omstillingen betraktes som en oppbyggingsperiode. Ordet «opp» gir en positiv
betoning i språkanalyser og «oppbygging» kan assosieres med en positiv
fremtidshorisont (36) med hensiktsmessige overgangsordninger og godt samarbeid
mellom utdannings- og praksisfelt. To utdanningsinstitusjoner i Norge (1) har
mastermodell med «ja takk begge deler»-løsning. Utdanningen kan avsluttes etter
tre semestre som ved videreutdanning, men veien til master er fortsatt åpen.
Studenten kan avslutte med vitnemål i emner som kvali�serer til
masterkompetanse og masteroppgaven gjennomføres senere. Modellen kan
betraktes som en systemdialektisk løsning på mange utfordringer slik de fremstilles
i både lokale og nasjonale diskurser (1,26,27). 

 

Masterutdanning: Meningsfull akademisk læring 



Praksisfeltene har ingen erfaringer med spesialsykepleiere med fagspesi�kke
mastere. Informantene forventer noe annet eller mer fra spesialsykepleiere med
fagspesi�kk master. Det må «være noe annet å være master i fagområdet enn i
administrasjon eller noe sånt». De første fagspesi�kke masterkandidatene ble
utdannet i 2014 i Agder og Oslo. Om noen år er det relevant å undersøke hvorvidt
spesialsykepleiere med metodekompetanse tilpasset fagfeltet bidrar med noe
annet. I mellomtiden er det vesentlig at studenter og nyutdannete får meningsfull
akademisk læring. Lærerne bør fremstå samlet om en pedagogisk plattform og
praksisfeltet støtte opp om og nyttiggjøre seg den akademiske kompetansen (21).
Informantene legger vekt på betydningen av kollegastøtte både under utdanning og
etterpå slik at ikke janteloven får råde. Samtidig bør samarbeid mellom utdannings-
og praksisfelt lede ut i mer grenseovergripende og involverende samhandling. For
eksempel at masteroppgaven må bli noe «det faktisk er bruk for på
arbeidsplassen». 

Spørsmålet om mastergradsstudium kan koples til oppgaver og funksjoner med
større selvstendighet som ved spesialistgodkjenning, ble stående ubesvart, men er
et interessant tema. APN-rollen ga lite gjenklang hos informantene, men hva skjer
om noen år når det er utdannet to–tre kull med mastere i AIO i Norge? Vil det da
bli mer aktuelt å diskutere utvikling av større selvstendighet med
funksjonsendringer og rolleglidning som ved APN og spesialistgodkjenning? 

 

Oppsummering av praksisveiledernes re�eksjoner om akademisering av
spesialutdanningene AIOK, er at det er en naturlig utvikling i samfunnet, og at all
høyere utdanning er i stigen i bachelor-, master- og ph.d. er en forutsetning for
fremtidig rekruttering. Men kanskje bør korte videreutdanningstilbud bestå hvis de
tilfredsstiller krav til masterinnpassing og ikke fortsetter i en uendelighet med
«blindveier». Dette må sikres gjennom en nasjonal og internasjonal samordning. 

En hensiktsmessig utvikling videre krever et tett samarbeid mellom utdanningsfelt
og klinikk, der studentene får meningsfull akademisk læring og
masterkompetansen blir direkte nyttig for faget og tjenesten.

Interessante videre studier vil være om hvordan masterutdanningens opptakskrav
og lengde påvirker rekruttering og utdannete spesialsykepleiere. Det er også behov
for forskning på hvordan ulike mastermodeller harmonere med praksisfeltets
behov, praksisfeltenes erfaringer med fagspesi�kk masterkompetanse og
konsekvenser for fag og tjeneste når det blir �ere med fagspesi�kke mastere i
klinikken.

Konklusjon
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– All utdanning bør etter min mening innebære økt kompetanse
og derigjennom økt kvalitet og e�ektivitet, skriver Ann-Chatrin
Linqvist Leonardsen.

I tråd med endringer i befolkningen, teknologiske og medisinske nyvinninger, og
samtidig et stramt helsebudsjett er det behov for nye måter å organisere
helsetjenestene på. Sykepleierrollen og masterutdanning av sykepleiere er
omdiskutert. All utdanning bør etter min mening innebære økt kompetanse og
derigjennom økt kvalitet og e�ektivitet. Jeg snakker med sykepleiere og annet
helsepersonell i mange ulike sammenhenger. Som kollega, lærer, forsker, redaktør,
forfatter, medlem i fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Viken, leder av
lokalgruppen for Anestesisykepleierne NSF Østfold, medlem i landsstyret
Anestesisykepleierne NSF og kona til en anestesisykepleier. Utdanning av
sykepleiere og spesialsykepleiere er tema i mange sammenhenger. Det har fått meg
til å re�ektere over hva det er mulig å lære i en grunnutdanning i sykepleie, og hva
en masterutdanning vil tilføre.

Vi fant ut i en studie (onlinelibrary.wiley.com) at sykepleiere og vernepleiere i både
kommune- og spesialisthelsetjenesten mener at studenter bør lære et stort spekter
av tekniske ferdigheter «på skolen», mens de skal få mengdetreningen i praksis.
Samtidig vet vi at det er store utfordringer i praksisfeltet, både med hensyn til
veiledning og veilederkompetanse og det faktum at skolene tar opp stadig større
kull av sykepleierstudenter. Dette medfører igjen et behov for å tenke alternativt
ved gjennomføring av praksisstudier.

– Masterutdanning
representerer en
systematisk
kompetansebygging

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
Anestesisykepleier, forsker og førsteamanuensis
Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold

Hva skal studentene lære på bachelor?

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.513
https://sykepleien.no/forskning/2019/01/hvordan-kan-sykepleierstudenter-fa-det-bedre-nar-de-er-i-praksis
https://sykepleien.no/forskning/2020/08/nytenkning-ma-til-skaffe-nok-praksisplasser
https://sykepleien.no/profil/ann-chatrin-linqvist-leonardsen
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I de nye retningslinjene for sykepleierutdanning (lovdata.no) er det lagt mer vekt
på faglig ledelse, kvalitet, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling/innovasjon og
teknologi/digital kompetanse enn i den gamle rammeplanen. Dette har medført
spørsmål som: «Hva skal ut av sykepleierutdanningen?».

Til nå har vi to vedtatte forskrifter innenfor sykepleie: Nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning og nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert
klinisk allmennsykepleie. Forskjellen ligger selvsagt i at det er to ulike nivåer i
nasjonalt kvali�kasjonsrammeverk, som beskriver læringsutbyttene på de ulike
nivåene. Men hva betyr dette?

I Nasjonalt Kvali�kasjonsrammeverk (PDF, nokut.no) for livslang læring kan vi lese
at: «De ulike nivåene skal representere en progresjon, selv om ikke alle nivåer vil
forutsette at forrige nivå er nådd. Progresjonen skal beskrive en stigende grad av
kompleksitet. Dette gjelder selve kunnskapen, ferdigheten, situasjonen den skal
anvendes i, og forventningene til selvstendighet, analyse, vurdering og nyskapning
hos den som anvender kunnskapen og ferdighetene».

Et lite eksempel:

På bachelor er læringsutbytter at kandidaten

kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere,
vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak,
samt evaluere e�ekten av disse og justere ved behov

kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert,
helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og
nivåer 
 
eller 
 

har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

På master er læringsutbytter at kandidaten

kan gjennomføre systematiske og sykepleiefaglige relevante undersøkelser og
vurdere helsetilstanden til pasienter

kan identi�sere, vurdere og analysere tegn til endring i pasientens helsetilstand
og gjøre kvali�serte vurderinger, føre faglige resonnement i bedømmingen av
helsetilstanden og iverksette relevante sykepleiefaglige tiltak

Nasjonale retningslinjer

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-412
https://sykepleien.no/2019/10/hva-skal-ut-av-sykepleierutdanningen
https://www.nokut.no/siteassets/nkr/250414_nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_laring_nkr.pdf


•

•

kan analysere sammensatte og komplekse pasientsituasjoner for å kunne
planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie, sikre nødvendig helsehjelp og
foreslå oppfølgingstiltak i samarbeid med andre faggrupper 
 
eller 
 

kan vurdere og bidra til at implementering av velferdsteknologi er faglig
forsvarlig og til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr i samarbeid med
pasient og pårørende

 

I en studie publisert i Sykepleien Forskning i 2017 om hva mastergradskompetanse
kan bidra med i klinisk praksis er noe av konklusjonen at det på mastergradsnivå
forventes at språk og evne til kritisk tenkning videreutvikles, integreres i
profesjonskunnskapen og yrkesutøvelsen, og avspeiles i måten man fremtrer og
samhandler på. Det vises til en forventning om at spesialsykepleiere med en
mastergrad vil ha større forutsetninger for å bidra til å etablere kunnskapsbasert
praksis.

Vi begynner å få innblikk i hva sykepleierne selv opplever etter gjennomført
masterstudium. Jan-Eilert Pedersen skrev i 2019 i Sykepleien: «Vi har minimum
masterutdanning; det vil si fem års universitetsutdannelse. Vi er ikke «mini-leger»
som enkelte hevder. Vi er «maksi-sykepleiere» og et bedre tilbud enn i dag».

Mange sammenlikner master i sykepleie med de internasjonale «nurse
practitioners», hvor det �nnes �ere studier som viser positive e�ekter av en slik
utdanning (ncbi.nlm.nih.gov) utover grunnutdanning, blant annet på liggetid i
sykehus, redusert dødelighet, redusert ventetid, og økt pasienttilfredshet.

En diskusjon er selvsagt også om det skal være videre- eller masterutdanning for
spesialsykepleiere, og hva masternivået tilfører som ikke oppnås gjennom
videreutdanning (dagens medisin.no). 

«Likevel vil de at utdanningene skal være mulig å avbryte
før, og at disse sykepleierne likevel skal få samme
lønnsøkning og stilling som de med tidligere
videreutdanning … Forstå det den som kan?»

Hva bidrar masterutdanning til?

Motsetninger i beskrivelse av behovet

https://sykepleien.no/forskning/2017/10/hva-mastergradskompetanse-kan-bidra-med-i-klinisk-praksis
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2019/08/heldige-er-de-som-far-en-avansert-klinisk-sykepleier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5594520/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/12/11/jeg-har-trekvart-master/


Her tenker jeg at både helseforetak og direktorat/departement – for eksempel
kunnskapsdepartementet og helsedirektoratet – synliggjør en motsetning: De vil ha
læringsutbytter på masternivå. Likevel vil de at utdanningene skal være mulig å
avbryte før, og at disse sykepleierne likevel skal få samme lønnsøkning og stilling
som de med tidligere videreutdanning … Forstå det den som kan?

Kunnskapsbasert praksis inkluderer både erfaringsbasert og forskningsbasert
kunnskap i tillegg til pasientperspektivet. Vi skal ikke nedsnakke kompetansen til
sykepleiere med mange års erfaring. Men det er begrenset hva man kan presse inn i
en grunnutdanning på tre år. Master i sykepleie er en progresjon, som gir økt
kompetanse i mer komplekse situasjoner og det øker selvstendigheten og evnen til
analyse, vurdering og nyskapning. Masterutdanning representerer en systematisk
kompetansebygging.

Pasientene er �ere, sykere, med mer komplekse sykdomsbilder og
behandlingsbehov enn tidligere. Liggetiden i sykehus går stadig ned, og de sykeste
be�nner seg nå også i kommunehelsetjenesten. Ny teknologi introduseres.
Budsjettene er stramme, og det er behov for prioritering av ressurser. Master i
sykepleie er i tråd med de økte utfordringene – selvsagt i tillegg til en
totalvurdering av kompetanse og kompetansebehov for mest hensiktsmessig
oppgavefordeling blant helsepersonell.

Kunnskapsbasert sykepleie for fremtiden

https://sykepleien.no/forskning/2020/05/oppgaveglidning-kan-gi-bedre-helsetjenester

