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Svar på høringsbrev - forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden 

master i avansert klinisk allmennsykepleie 

Vi viser til brev av 3. juli 2019 med forslag til forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere 

med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie 

Vi vil innledningsvis påpeke at vi støtter at det opprettes spesialistgodkjenning til denne gruppen 

sykepleiere som viser at helsemyndighetene tydelig signaliserer at sykepleiere med denne bestemte 

mastergradsutdanningen er en viktig ressurs og en nødvendig kompetanse i fremtidens 

kommunale helse- og omsorgstjeneste. Vi mener også at dette vil være rekrutterende og 

statushevende for sykepleieprofesjonen (jf. strategiene i Kompetanseløft 2020 og lov om 

helsepersonell m.v. § 51).   

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie har 

vært ute til høring, og det er kommet flere innspill til denne som nå er under behandling. De 

viktigste innspillene der mener vi er at det tydeligere må spesifiseres hvilken sluttkompetanse 

kandidatene skal sitte igjen med etter endt utdanning. Spesielt avgjørende er det å få en avklaring 

på hvordan den omfattende breddekunnskapen som beskrives lar seg forene med fordypningen. En 

avklaring på dette er førende for spesialistgodkjenningen. Vi forutsetter at dette vil bli spesifisert i 

revidert forskrift.   

I høringsnotatet legges det opp til at den enkelte virksomhet selv må prioritere å ansette 

sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. Vi anbefaler at forskriften bør 

inneholde et kapittel om utdanningsstillinger for sykepleiere som tar denne bestemte 

mastergradsutdanningen. Helsedirektoratet administrerer i dag tilskuddsordninger for 

kommunene til sykepleiere som tar mastergradsutdanning i avansert geriatrisk sykepleie. En 

omfordeling av disse midlene til utdanningsstillinger i kommunene kan da gjøres innenfor 

eksisterende budsjett og sikre at ordningen med spesialistgodkjenning vil gi tilsiktet hensikt i alle 

kommuner (og ikke bare de som prioriterer kompetanse).   
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Innspill til forslag til forskrift:   

§3. Overgangsregler for spesialistgodkjenning av sykepleiere med masterutdanning i avansert 

klinisk sykepleie  

For at overgangsreglene skal gjelde også for kull med oppstart høst 2019, anbefaler vi å utvide 

denne overgangsregelen til 31.12.2020.   

For at kompetansen hos kandidater med master i avansert klinisk sykepleie skal være i samsvar 

med kommende nasjonal retningslinje, er det hensiktsmessig å tillegge her at studentene må kunne 

dokumentere betydelig antall timer veiledet praksis.   

Vi støtter at det kan kreves at nasjonal eksamen er bestått før tildeling av spesialistgodkjenning 

også av kandidatene i avansert klinisk sykepleie, da det vil sikre lik kvalifikasjon (jmf. Ot.prp. nr. 13 

(1998-99) punkt 3.1, 3.5 og 14.2.)   

§8.  Ikrafttredelse  

Det kan være hensiktsmessig å fremskynde ikrafttredelse av forskriften. En ikrafttredelse fra 31.10. 

2019 gir utdanningsinstitusjonene en mulighet til å sikre at studieprogrammene følger forskriften 

med oppstart allerede fra høst 2020. 

På de øvrige paragrafene i forskriften har fakultetet ingen anmerkninger 
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