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Høringssvar – Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden 
master i avansert klinisk allmennsykepleie 
 
Det vises til forslag til ny forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert 
klinisk allmennsykepleie utsendt 4. juli 2019, med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
KS er positiv til at det innføres en offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i 
avansert klinisk allmennsykepleie. En offentlig spesialistgodkjenning er et sterkt virkemiddel som må 
forbeholdes kritisk viktige profesjoner /personellgrupper. I kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder 
ordningen i dag tannlegespesialister og legespesialister. Utviklingstakten i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene er svært rask, både ved at kommunene ivaretar stadig flere og mer utfordrende 
oppgaver, men også på grunn av medisinsk og teknologisk utvikling. Dette krever ny og mer omfattende 
kompetanse i alle deler av tjenesten, også innen det sykepleiefaglige. Utdanningen master i avansert 
klinisk allmennsykepleie imøtekommer behovet for sykepleiefaglig breddekompetanse.  En offentlig 
spesialistgodkjenning vil signalisere en anerkjennelse av viktigheten av faget og dermed gi økt status. 
 
En offentlig spesialistgodkjenning skal være en kvalitetssikring av utdanningen og en garanti for at 
kompetansen hos kandidatene fra de ulike utdanningsinstitusjoner er på fastsatt nivå. Dette er helt 
avgjørende for at en skal ha tillit til spesialistordningen. I høringsnotatet vises det til at EØS-reglene åpner 
for at utdanninger på betydelig lavere nivå enn 3+2 kan ha rett til spesialistgodkjenning. Dette vil kunne 
svekke tilliten til ordningen. I forslagets § 4 bør det tydeliggjøres retten til å pålegge utlikningstiltak 
(prøvetid eller egnethetsprøve), evt. også vurdere om det kan kreves bestått nasjonal eksamen dersom 
dette innføres (jfr. ordlyd i forslagets § 3, 4. ledd.) 
 
I KS Arbeidsgivermonitor 20191 oppgir kun fem prosent av kommunene de ikke finner det utfordrende å 
rekruttere sykepleiere, og prognoser viser et stort fremtidig behov for helsepersonell generelt og 
sykepleiere spesielt. En offentlig spesialistgodkjenning vil gi en klinisk karrierevei i 
kommunehelsetjenestens som vil være attraktiv både med tanke på å beholde dyktige sykepleiere og for 
å rekruttere nye medarbeidere. Bredden i dette spesialiseringsløpet vil kunne gi et særdeles viktig 
kompetanseløft inn i de kommunale tjenestene. 
 
Departementet skriver i sitt høringsnotat at myndighetene ved å innføre spesialistgodkjenning 
signaliserer at dette er en viktig utdanning som helsemyndighetene ønsker at mange skal ta. For at også 
mindre kommuner skal kunne prioritere utdanningen, og dermed skaffe seg denne viktige kompetansen, 
er det viktig å tilrettelegge for desentraliserte utdanningsløp og det må følges opp med økonomiske 

                                                           
1 https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2019-
rekrutteringsutfordringene-fortsetter/ 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/kommunesektorens-arbeidsgivermonitor-2019-rekrutteringsutfordringene-fortsetter/
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virkemidler. Dette vil Ikke bare dreie seg om lønnstilskudd, men også støtte til å gjennomføre veiledet 
praksis.  Spesielt i en overgangsperiode vil det være krevende å finne veiledere som fyller 
kompetansekravene og å utvikle gode metoder for veiledning.  
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