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Høringssvar: Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie
Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil berømme departementet for arbeidet med spesialistgodkjenning for sykepleiere med
graden master i avansert klinisk allmensykepleie.
Spesialistgodkjenning vil gi samfunnet og tjenestene større forutsigbarhet og trygghet for at en spesialist i klinisk
allmennsykepleie innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som
påkrevd. En slik ordning vil også gi myndighetene viktig oversikt over kompetansen til blant annet bruk i framskrivninger
av rekrutterings- og utdanningsbehov.

NSF støtter forslaget til forskrift, med følgende kommentarer:
• Forskriften anerkjenner behovet for styrket kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og bidrar til
å sikre nødvendig sluttkompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom offentlig styring
• Spesialistgodkjenning for sykepleiere med yrkestittel spesialist i klinisk allmennsykepleie vil hindre at andre som
ikke har spesialistgodkjenning kan kalle seg spesialist i klinisk allmennsykepleie
• Spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie sikrer at
sykepleierne innehar felles, bestemte kvalifikasjoner gjennom felles utdanningsbakgrunn
• Det må innføres felles nasjonal avsluttende eksamen som skal være bestått før tildeling av spesialistgodkjenning
for graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. Nasjonal eksamen kvalitetssikrer lik sluttkompetanse
hos kandidatene. Nasjonal eksamen kan utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid mellom UHR,
utdanningsinstitusjonene og NOKUT, etter samme modell som AFB-eksamen for bachelorutdanningen
• Spesialistgodkjenning kan brukes av myndighetene til kompetanestyring gjennom aktivitetskrav til universitet og
høyskoler (UH)
• Spesialistgodkjenning vil kunne hjelpe kommunal helse- og omsorgssektor med rekruttering av nødvendig og
sikker kompetanse
• Det må legges til rette for overgangsordninger for sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter
01.01.2014, eller som har påbegynt sin mastergrad i avansert klinisk sykepleie før 31.12.19. Sykepleiere med
sammenlignbar utdanning i avansert klinisk sykepleie (AKS) og avansert geriatrisk sykepleie (AGS) i Norge,
kan søke spesialistgodkjenning dersom sluttkompetansen er jevngod og på masternivå
• Spesialistgodkjenning må være i tråd med helsepersonellovens bestemmelser, og nye krav til autorisasjon for
helsepersonell med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits (Helsedirektoratet 2017)
• Sykepleiere med norsk autorisasjon og utdanning som avansert klinisk allmennsykepleier fra andre land, kan få
spesialistgodkjenning dersom utdanningsnivået og sluttkompetansen anerkjennes som jevngod og
tilfredsstiller masternivå i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
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• Sykepleiere fra land utenfor EØS eller Sveits med vesentlige forskjeller i utdanning sammenlignet med de norske
kravene, må ha bestått nasjonal eksamen før de kan søke om spesialistgodkjenning og må kunne pålegges
prøvetid på inntil 3 år.
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