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Høring – Forskrift om spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master 
i avansert klinisk allmennsykepleie 

 
Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høring på forslag til forskrift om 
spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie. 
 
UHRs fagstrategiske enhet for helse- og sosialfagutdanningene (UHR-Helse og sosial) er 
positiv til at sykepleiere som har fullført graden master i avansert klinisk allmennsykepleie 
kan søke om offentlig spesialistgodkjenning. Det er også bra at det legges opp til 
overgangsordninger for studenter som har fullført, eller er underveis i, tidligere etablerte 
studieprogram på mastergradsnivå i avansert klinisk sykepleie, slik at disse også kan få 
spesialistgodkjenning. 
 
UHR-Helse og sosial støtter fullt ut den tydelige koplingen Helse- og omsorgsdepartementet 
gjør mellom behovet for styrket kompetanse ute i tjenestene og kravet om fullført mastergrad 
(120 studiepoeng) for å få spesialistkompetanse. Dette er helt i tråd med signalene i 
Regjeringens langstidsplan for forskning og høyere utdanning.  
 
Vi oppfatter det også slik at helse- og velferdstjenestene i hovedsak stiller seg bak det syn at 
mer kunnskapsbaserte tjenester forutsetter flere tilsatte med kunnskaper om og erfaringer 
med systematisk kunnskapsutvikling. Fullført mastergradsutdanning er da det 
utdanningsnivået det må satses på, både for å styrke fagmiljø og kompetanseutvikling i 
tjenestene, og for å øke rekrutteringsgrunnlaget av personell til helt nødvendig forskning på 
viktige fag- og tjenesteområder.  
 
UHR-Helse og sosial vil derfor oppfordre Helse- og omsorgsdepartementet til å bidra til at det 
gis støtte til at en fullført mastergrad er et viktig og nødvendig utdanningsmål også innenfor 
andre kliniske spesialutdanningsområder. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Randi Skår Trine Grønn 
Leder av UHR-Helse og sosial seniorrådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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