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Høringssvar på Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i 
avansert klinisk allmennsykepleie. 
 
 
Sørlandet sykehus HF er postiv til graden master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) og 
mener den vil få stor betydning for kompetansen spesielt i kommunale helse og 
omsorgstjenester. Forskriften er i tråd med helse- og omsorgstjenestenes behov for 
breddekompetanse, og er et viktig bidrag for å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen. Det er 
viktig at sykepleiere kan få mulighet til å ha en faglig karriere uten at man beveger seg lengre 
vekk fra pasientene. Utdanningen kan først og fremst dekke et kompetansebehov i 
kommunene og gi tyngde og status i samhandling med for eksempel fastlegekontor.  
SSHF er i utgangspunktet skeptisk til å innføre spesialist godkjenning for denne 
yrkesgruppen. Bakgrunnen for dette er flere: 

 Rolleavklaring. Det må tydeliggjøres at AKS ikke skal utføre legeoppgaver men arbeide 

selvstendig med sykepleiefaglige oppgaver. Det er vesentlig for et godt samarbeid at 

det er en god rolleforståelse mellom de ulike fagdisiplinene slik at AKS sitt ansvar og 

oppgaver blir tydeliggjort. 

 Vi mener at man må vurdere om det er for stor variasjon mellom utdannings-

institusjonene. Det står at utdanningsinstitusjonene skal samarbeide om en nasjonal 

eksamen, men vi er usikre på om denne vil sikre tilstrekkelig vurderings-grunnlag for å 

kunne gi spesialist-godkjenning. 

 Forskriften stiller ingen krav til praksis etter fullført eksamen før 

spesialistgodkjenning. Når vi sammenligner med andre yrkesgrupper som har 

spesialistgodkjenning, leger og tannleger, er kravet til praksis langt større etter den 

akademiske utdanningen enn det som ser ut til å gjelde for AKS. (Eks tannleger 2 år) 

 Det er mange videre- og masterutdanninger som gir sykepleiere spesialkompetanse 

der de får selvstendige roller men som enda ikke har fått spesialistgodkjenning. 

Eksempel på dette er jordmor, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, 

intensivsykepleiere og barnesykepleiere. SSHF stiller spørsmål ved denne forskjellen 

og at utdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie vurderes som viktigere enn 

nevnte spesialutdanninger for sykepleiere. 
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